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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara del previst en els articles 58 i 20.3.l) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò que disposen 
els articles 15 a 19 del susdit text legal, este Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació 
de la via pública local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regirà per esta 
Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa l'ocupació amb caràcter no permanent, de 
la via pública o terrenys d'ús públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
És objecte d'este tribut l’ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic local, 

amb elements assenyalats anteriorment. 
 

Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten, utilitzen o s'aprofiten de l'ocupació de la via pública. 

 
Article 4. Quantia. 

1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en les Tarifes 
contingudes en l'apartat següent, atenent a la superfície ocupada, aprofitament, tipologia 
i duració, expressada en metres quadrats. 

 
2. Les Tarifes de la taxa seran les següents, i si és procedent segons la zona i el 

període de duració de l'aprofitament, per metre quadrat: 
 

Anual Semestre Trimestre o període festiu 
Zona 

m2 
Bonificació 

50% 
m2 

Bonificació 
50% 

m2 
Bonificació 

50% 

Primera 69,00€ 34,50€ 56,00€ 28,00€ 46,00€ 23,00€ 

Segona 63,00€ 31,50€ 51,00€ 25,50€ 42,00€ 21,00€ 

Tercera 40,00€ 20,00€ 28,00€ 14,00€ 26,00€ 13,00€ 

 
S’aplicarà la bonificació del 50% a la taxa corresponent si l’ingrés de la mateixa es 

realitza: a) per renovacions (no n’hi ha baixa temporal de l’aprofitament), durant el 
primer trimestre de l’any, i es procedeix a la domiciliació bancària de la taxa; i b) per 
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nous aprofitaments abans del muntatge d’elements de l’ocupació. En el supòsit de taxa 
bonificada no cap el pagament a terminis. 

 
El període festiu, compren un mes o període festiu: Nadal, Setmana Santa, 

Falles, Sant Bernat i festes de barri. 
 
No obstant això, l'ocupació per entitats sense ànim de lucre i d'utilitat social del 

Camp Municipal d'Esports de Venècia, amb “barets”, casetes, etc., no meritarà cap 
tarifa per este preu públic, sempre que els dits artefactes siguen atesos per membres de 
dites entitats i la seua recaptació es destine al compliment dels seus fins, sempre que 
tinguen l'autorització de la Comissió de Govern Municipal. 

 
3. Als efectes previstos per a l'aplicació de l'apartat 2 anterior, es tindrà en 

compte el següent: 
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fóra sencer s'arredonirà 

per excés per a obtindre la superfície ocupada. 
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines, separadors, 

barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una superfície major a l'ocupada per 
taules i cadires, es prendrà aquella com a base de càlcul. 

c) Els aprofitaments poden ser de dotze mesos, i temporals, quan el període 
autoritzat compren part d'un any natural (semestre, trimestre o període festiu). Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideraran anuals. 

 
4. En cas de delimitar-se l'ocupació de la via pública amb biombos, paravents, 

tendals laterals o pals de suport, les anteriors quotes es multiplicaran per 1,50. 
 
5. En cas de fitar-se l’ocupació de la via pública amb estructures tipus carpes, les 

anteriors quotes es multiplicaran per 2,20. 
 
6. Aquells contribuents que acrediten la contractació de personal tindran una 

bonificació del 25%, compatible amb la prevista en l’apartat 2, sempre que el contracte 
tinga una duració mínima de 4 mesos en còmput anual. 

 
Article 5. Normes de gestió. 

1. De conformitat amb el que preveu  l'article 25.5 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, per causa dels aprofitaments regulats en esta Ordenança es produïren 
desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, el beneficiari, sense 
perjudici del pagament de la taxa a què hi haguera lloc, estarà obligat al reintegrament 
del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al depòsit previ 
del seu import. 

 
Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al 

valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats. 
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2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat, i seran irreductibles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els respectius epígrafs. 

 
3. Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament, regulat en esta 

Ordenança, hauran d'efectuar, prèviament, l'ingrés de l'autoliquidació en el model 
aprovat per l'Ajuntament, i presentar la còpia del susdit imprés que tinga la llegenda 
“Exemplar per a la Policia Local”, en les oficines de la Policia Local. 

La data de sol·licitud de la concessió de l'aprofitament serà la de presentació a la 
Policia Local, i en cap cas la de l'ingrés. 

 
No s'admetrà a tràmit cap sol·licitud en què prèviament no s'haja efectuat l'ingrés 

de l'autoliquidació, que tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb el que 
disposa l'article 26.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’elevarà a 
definitiu quan s’atorgue la llicència prèvia. 

 
En cas de denegació de la concessió, l'interessat podrà sol·licitar a este 

Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 
 
4. A l’atorgar l'oportuna llicència de concessió de l'aprofitament, l'Ajuntament 

procedirà a delimitar la superfície objecte de l'aprofitament amb pintura o un altre mitjà 
persistent, sense el requisit del qual no podrà este ocupar superfície alguna. 

 
5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'haja efectuat 

l'ingrés de l'autoliquidació del preu públic regulat en esta Ordenança, i s'haja obtingut la 
corresponent llicència d'autorització de l'aprofitament per l'interessat. L'incompliment 
d'este mandat donarà lloc a la denegació de la llicència. 

 
Si en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent de l’ingrés de 

l’autoliquidció i la seua presentació en les oficines de la Policia Local, el sol·licitant no 
rep escrit denegatori de la concessió de l'aprofitament, esta s'entendrà concedida per 
silenci administratiu positiu, i l’interessat podrà portar a terme d’acord amb el declarat 
en la seua sol·licitud i en les instruccions rebudes de la Policia Local. 

 
Serà d’obligat compliment l’exhibició, en lloc visible de l’exterior del local que 

disfrute de l’aprofitament, d’un cartell informatiu facilitat per la Policia Local. 
 
6. La utilització de l'aprofitament per un termini major al declarat i autoliquidat, 

l'ocupació d'una superfície major a la declarada, o estos dos supòsits al mateix temps, es 
considerarà infracció tributària greu, i serà sancionada amb multa pecuniària del doble 
de la quantia no ingressada a Hisenda Municipal. Així mateix, seran exigibles interessos 
de demora pel temps transcorregut entre la finalització del termini declarat de 
l'aprofitament, o des de l'inici d'este si no haguera estat sol·licitat, i el dia en què se 
sancione la infracció. 
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Les sancions s'establiran d’acord  amb el disposat en  la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals i en la Llei General Tributària. 
 
7. Es podran denegar les ocupacions de la via pública amb paravents i carpes, a 

la zona de la Vila i zones arquitectòniques singulars. 
 
8. Serà obligatòria la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil per 

part del sol·licitant, quan l’ocupació es faça en la calçada de rodatge, per a cobrir els 
riscos, atenent a la cabuda màxima autoritzada i per les quanties de responsabilitat civil 
següents: 

 
 Fins a 50 persones, la quantia de l’assegurança serà de  300.500 € 
 Fins a 100 persones, la quantia de l’assegurança serà de 450.000 € 
 Fins a 300 persones, la quantia de l’assegurança serà de 600.000 € 
 Fins a 700 persones, la quantia de l’assegurança serà de 900.000 € 
 Fins a 1.500 persones, la quantia de l’assegurança serà de 1.200.000 € 
 Fins a 5.000 persones, la quantia de l’assegurança serà de 1.500.000 € 
 
9. Atés que l'ocupació del domini públic amb taules i cadires, comporta 

l'embrutiment de la via pública, els titulars de l'autorització hauran de realitzar tots els 
dies en què l'aprofitament tinga lloc les tasques de neteja necessàries que el decor i la 
salubritat exigixen. En cas contrari, l'Ajuntament podrà procedir, amb l'acord previ de la 
Junta de Govern, a la retirada de l'autorització. 

 
10. No es concedirà autorització de l'aprofitament si el sol·licitant té deutes 

pendents per esta taxa amb la hisenda municipal. 
 

Article 6. Meritació. 

1. La taxa regulada en esta Ordenança fiscal es merita en el moment de sol·licitar 
la corresponent llicència, o quan s'inicie l'ús privatiu o aprofitament especial en cas de 
no      haver-la sol·licitat. 

 
2. L'ingrés de la taxa es realitzarà mitjançant l'ingrés de sol·licitud - 

autoliquidació en la Tresoreria Municipal o lloc on establisca l'Ajuntament. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

No es concedirà llicència als sol·licitants que tinguen pendent l'ingrés de deutes 
en concepte de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 

 
 

ÍNDEX DE VIES PUBLIQUES 

* Zona primera: 
Alborxí, plaça. 
Benito Pérez Galdós (del núm. 1 al núm. 25, i del núm. 2 al núm. 34). 
Blasco Ibáñez. 
Calderón de la Barca. 
Centre comercial PRYCA (illa cadastral nombre 23830). 
Correus.  
Faustí Blasco. 
Fortaleny. 
Gandia, (del núm. 1 al 23 i 24). 
Generalitat, plaça. 
Hispanitat. 
Lluís Suñer. 
Major, plaça. 
Major Santa Caterina. 
Mercat, plaça. 
Regne, plaça. 
Sants Patrons. 
Societat Musical. 
Sucro. 
Mare de Déu de Lujan. 
 
* Zona segona. 
Alquenència (del núm. 10 fins al núm. 46, i del n 3 fins al núm. 7) 
Senyera Valenciana 
Benito Pérez Galdós (resta de carrers no compresos en categoria primera). 
Cullera.  
Adobers. 
Doctor Josep González (del núm. 28 al núm. 48, i del núm. 55 al núm. 79) 
Doctor Just. 
Doctor Vicente Segura (del núm. 22 al núm. 28, i del núm. 25 al núm. 31) 
Francesc Arbona (del núm. 1 fins al núm. 7, i del núm. 2 fins al núm. 10). 
Francesc Oliver. 
Favareta (del núm. 48 fins al final, i del núm. 45 fins al final). 
Gandia (resta del carrer no comprés en la categoria primera). 
Jaume d’Olid (del núm. 14 fins al núm. 24, i del núm. 15 fins al núm. 45). 
Joanot Martorell. 
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Parc (núm. 2 i 4, i del núm. 1 fins al núm. 25). 
Pare Castells. 
Pere Morell. 
Polinyà. 
Riola. 
Sueca. 
Tavernes de la Valldigna. 
Xúquer. 
 
* Zona tercera. 
Resta de vies no esmentades en les anteriors categories, o de números de policia 

no prevists en el cas de vies expressades anteriorment en algun o alguns dels seus trams. 
 
 
 
NOTES A TENIR EN COMPTE EN L'APLICACIÓ D’ESTE ÍNDEX DE 

VIES: 
1. En cas que en un carrer no s'indique numeració, tot el carrer pertany a la 

categoria on figure. 
2.  Als números de policia que, si és procedent, s'indiquen, han d’entendre's com 

a inclosos. 
3. La situació i localització dels números de policia és la que figura en els plans 

parcel·laris del cadastre urbà d'Alzira, per la qual cosa qualsevol discrepància es 
resoldrà d'acord amb allò assenyalat en la cartografia cadastral. 

 
 

ANNEX II 
PROCEDIMENTS ESPECIALS. 

 
En els supòsits en què l'ocupació es realitze per mitjà de carpes o tancaments, el 

sol·licitant haurà d'aportar una memòria respecte als materials a utilitzar en la seua 
instal·lació i un dibuix o imatge en què es determine la forma de la instal·lació, amb 
l'objecte de garantir la seguretat de la instal·lació així com la seua integració i harmonia 
amb l'entorn arquitectònic. 

 
Per a estos casos, la sol·licitud de l'ocupació no exonerarà de la sol·licitud i 

pagament d'altres llicències i autoritzacions, com ara la llicència d'obres o l'ampliació de 
la llicència d'activitat. 

 


	ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
	Article 1. Fonament i naturalesa.
	Article 2. Fet imposable.
	Article 3. Subjecte passiu.
	Article 4. Quantia.
	Article 5. Normes de gestió.
	Article 6. Meritació.
	DISPOSICIÓ ADDICIONAL
	DISPOSICIÓ FINAL
	ÍNDEX DE VIES PUBLIQUES


