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Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa
Àrea de Tresoreria

Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l'empara del previst en els articles 57 i 20.3.l) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic
local que té lloc mitjançant l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires,
tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, en els supòsits
previstos en l'article 6 d'aquesta Ordenança.

Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats al fet
que es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si és que es va
procedir sense l'autorització corresponent.

Article 4. RESPONSABLES
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals en la Llei General Tributària i en l'Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat,
es dicte acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

Article 5. BENEFICIS FISCALS
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·liciten llicència per a l'ocupació de terrenys d'ús
públic local amb els materials descrits en l'article 1 necessaris per als serveis
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes
en els apartats següents:
euros
a) Ocupació mitjançant taules i cadires:
Per cada metre ² i mes de superfície ocupada

2,02

b) Ocupació per taules i cadires instal·lades sota tendals o
marquesines, fixades en la via pública. Per cada m² o fracció i
mes, de la superfície ocupada pel tendal o la marquesina

3,03

c) Per la instal·lació de separadors, per cada metre lineal i mes

2,02

d) Per la instal·lació de testos, màquines venda i altres
elements auxiliars, per m² o fracció i mes si no està inclòs en
l'ocupació principal.

1,52

Regles particulars d'aplicació:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer,
s'arredonirà per excés per a obtenir 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 que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a
base de càlcul.
c) Les autoritzacions per a aquests aprofitaments poden ser anuals, semestrals
o trimestrals, referits en tots els casos a períodes naturals. En tots els supòsits
es calcularà la taxa per períodes sencers sense fraccionament
independentment de l'ocupació efectiva.
d) En els casos d'inici d'activitat, l'ocupació es liquidarà pels mesos pendents
del trimestre natural, inclòs el mes d'inici, més la resta de període sol·licitat
si escau.

Article 7. MERITACIÓ
1. La taxa es reportarà quan s'inicie el gaudi de l'aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència,
si la mateixa va ser sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, caldrà dipositar l'import de la
taxa quan es presente la sol·licitud d'autorització per a gaudir de l'aprofitament
especial.
3. Quan s'ha produït el gaudi de l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
la meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.
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4. Dins del període concedit i liquidat, no s'autoritzaran modificacions ni dels
metres ni del tipus d'ocupació. Qualsevol variació que es pretenga haurà de
sol·licitar-se, i si escau realitzar-se, amb els efectes econòmics pertinents, en el
període següent.

Article 8. PERÍODE IMPOSITIU
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s'ha autoritzat que es duga a
terme l'ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires, tribunes, cadafls i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. A l'efecte de la determinació de la
taxa, es tindran en compte els mòduls establits en l'article 6.
2. Quan no s'autoritze l'ocupació esmentada en el punt anterior, o per causes no
imputables al subjecte passiu no es puga beneficiar de l'aprofitament sol·licitat,
procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

Article 9. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D'INGRÉS
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Quan se sol·licite autorització per a l'ocupació de la via pública amb taules,
cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa es
presentarà degudament emplenat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els
elements de la declaració a fi de que el funcionari municipal competent preste
l'assistència necessària per a determinar el deute.
3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que puga satisfer la quota en
qualsevol entitat financera col·laboradora en la recaptació de l'Ajuntament. La
validesa temporal del document serà la que en el mateix s'establisca, que serà
establida amb vista a l'adequat funcionament de la gestió documental de la
recaptació.
4. Únicament procedirà reintegrament de la taxa en els casos següents:
4.1. Si així se sol·licita pel contribuent i sempre que siga com a conseqüència
de cessament de l'activitat i pel període en què no es vaja a gaudir de
l'aprofitament, en aquest cas es reintegraran els mesos complets no utilitzats.
No procedirà reintegrament en cas de canvi de titularitat.
4.2. Quan per causes imputables a l'Ajuntament i sobrevingudes amb
posterioritat a l'autorització no poguera ser gaudit pel contribuent
l'aprofitament per període superior a 21 dies en un mes natural en aquest cas
procediria el reintegrament del mes complet.

Article 10 INFRACCIONS I SANCIONS
1. Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resulten procedents, s'aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l'Ordenança General.
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2. Es considerarà infracció greu l'ocupació no autoritzada prèviament de les
regulades en aquesta ordenança. S'iniciarà el present procediment sancionador
quan l'ocupació siga efectiva i per a la mateixa no s'haja sol·licitat autorització ni
realitzat l'ingrés previ.
Aquesta ocupació no autoritzada podrà ser sancionada amb un import que
oscil·larà entre 100,00 € i 500,00 €. L'import es determinarà en funció dels metres
quadrats d'ocupació efectiva.
S'entendrà per “ocupació efectiva” la superfície inscrita en el polígon delimitat per
les parts externes dels elements que constitueixen el fet imposable de la present
ordenança.
La variable “m2 ocupació” serà el resultat d'aplicar als metres quadrats ocupats
que consten en el preceptiu informe del funcionari actuant el producte del
coeficient 0’9.
L'import de la sanció es determinarà d'acord amb la següent taula i escala:
metres
2

10
30

≤

metres

sanció

m ocupació

˂

10

100 €

m2 ocupació

˂

30

250 €

2

≤

m ocupació

500 €

3. Es considerarà infracció greu l'excés d'ocupació efectiu sobre la superfície
autoritzada. Aquestes infraccions podran ser sancionades amb un import que
oscil·larà entre 75,00 € i 300,00 €.
L'import de la sanció es determinarà en funció del percentatge que supose l'excés
d'ocupació efectiva sobre l'autoritzada.
Aquest percentatge es calcularà d'acord amb la següent fórmula de càlcul:
% excés ocupació = [ [ (nº m2 ocupació efectiva x 0’9 ) – nº m2 ocupació
autoritzats ] / nº m2 ocupació autoritzats ] x 100
L'import de la sanció es determinarà d'acord amb la següent taula i escala:
percentatge

percentatge

sanció

% excés ocupació

˂

50 %

75 €

˂

100 %

150 €

50 %

≤

% excés ocupació

100 %

≤

% excés ocupació

300 €

4. L'expedient s'iniciarà a proposta de la unitat administrativa que gestione la taxa
a iniciativa pròpia o per informe d'una altra unitat municipal. S'iniciarà mitjançant
providència d'Alcaldia en la qual es nomenarà instructor i secretari.
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L'expedient es tramitarà d'acord amb les normes contingudes en la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el RD 1398/1993 d'agost, pel
qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la Potestat
Sancionadora.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reproduïsquen aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquelles en què es facen remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que porten
causa.

DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA
Suspensió de la meritació de la taxa.
Amb efectes 15 de març de 2020 i fins a 31 de desembre de 2021 se suspèn la
meritació de la taxa regulada en la present Ordenança. Aquesta suspensió afectarà
aquelles ocupacions autoritzades prèviament al 15 de març de 2020 i fins i tot a les
noves ocupacions i modificacions de les prèviament autoritzades que eventualment
pogueren concedir-se dins dels exercicis 2020 y 2021. Procedirà el reintegrament de
les quantitats pagades pels contribuents corresponents a ocupacions que excedisquen
la data de 14 de març de 2020, en la part proporcional corresponent i prèvia
sol·licitud d'interessat. Aquesta devolució no implicarà la percepció d'interessos de
demora per aquestes quantitats. Al costat de la sol·licitud haurà d'aportar-se
únicament l'acreditació de la identitat del sol·licitant, si no es formula per la seu
electrònica, i el formulari de manteniment de tercers del compte corrent bancari en
la qual es desitge rebre la transferència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les ocupacions autoritzades a l'entrada en vigor de la present ordenança
continuaran regint-se per la normativa anterior a la present modificació, fins que
s'inicie un nou període de liquidació coincident amb els prefixats en aquesta
ordenança (trimestral, semestral o anual) quant als períodes de concessió.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 25 de novembre de 2020 i que ha quedat definitivament
aprovada en data 9 de febrer de 2021, regirà des de l’endemà de la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província (18 de febrer de 2021) i es mantindrà vigent fins
a la seua modificació o derogació expressa.
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