ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT DE
GUANY I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT AMB EL QUAL ES
PERSEGUISCA
UNA
FINALITAT
DE
GUANY,
TALS
COM
INSTAL·LACIONS DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES I INDUSTRIES DEL CARRER, VITRINES I EXPOSITORS.
Article 1.D’acord amb el previst en l’article 20.3.I), n) i ñ) i 57 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
que es deriven de l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat de
guany, i qualsevol altre element amb el qual es perseguisca una finalitat de guany, tal
com instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i indústries del
carrer, vitrines i expositors, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local consistent en l’ocupació temporal de terrenys d’ús
públic amb taules, cadires, parades, casetes de venda, espectacles i indústries del carrer,
vitrines i expositors, amb finalitat de guany.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i
les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici
particular, tinguen o no autorització.
Article 4.- Responsable.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones físiques o
jurídiques que fa referència l’article 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats, interventors o
liquidadors, societats i entitats en general, a les quals fa referència l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article 5.- Base imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa el valor que tindria en el mercat la utilitatzació
derivada de l’aprofitament del domini públic local per l’ocupació mitjançant taules,
cadires, parades, barraques, casetes de venda, espectacles i indústries del carrer, vitrines
i expositors amb finalitat lucrativa.
Article 6.- Quota tributària.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l’apartat següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments,
expressada en metres quadrats.
2.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
a) Taules i cadires amb finalitat de guany................. 5’41 euros/m2 al mes o fracció
b) Parades, barraques, casetes de venda,
espectacles i indústries al carrer.....................................3’40 euros/m2 al dia o fracció
c) Vitrines i expositors................................................1’50 euros/m2 al mes o fracció

Article 7.- Exempcions i bonificacions
No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals que els expressament previstos
en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
Article 8.- Obligació de contribuir
Naix l’obligació de contribuir:
a) Amb la presentació de la sol·licitud d’ocupació o aprofitament, que no es
tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.
b) Des del moment en el qual l’ocupació o aprofitament s’haguera iniciat, si aquest
haguera tingut lloc sense la perceptiva llicència municipal.
c) Tractant-se d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, esdevindrà periòdicament
el dia 1 de gener de cada any o el primer dia de període impositiu, en el seu cas.
Article 9.- Període impositiu.
1.- El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat i es duga a terme
l’ocupació del domini públic.
2.- Tractant-se d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, esdevindrà periòdicament el
dia 1 de gener de cada any o el primer dia de període impositiu, en el seu cas.
3.- Excepcionalment, en el cas d’ocupació del domini públic per taules i cadires amb
finalitat de guany el període impositiu coincidirà amb els mesos d’abril a setembre,
ambdós inclosos.
Article 10.- Règim de declaració i ingrés.
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic, haurà
d’acompanyar-se fulla d’autoliquidació, ingressada en l’Entitat col·laboradora de
l’Ajuntament, aportant el justificant de pagament.
2.- En el cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, dins dels primers deu dies del
període impositiu deurà presentar-se la fulla d’autoliquidació ingressada en l’Entitat
col·laboradora de l’Ajuntament, aportant el justificant de pagament.
3.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en l’Entitat
col·laboradora designada per l’Ajuntament, sense aquest justificant no podrà
retirar-se la llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, per
semestres naturals.
c) En el cas d’ocupació del domini públic per taules i cadires amb finalitat de
guany l’ingrés de la taxa es realitzarà amb l’inici del període impositiu , dins
dels deu primers dies del mes d’abril.
4.- En tot cas els serveis municipals podran , en qualsevol moment, comprovar les dades
d’ocupació contingudes en l’autoliquidació i/o en l’autorització i procedir a una
liquidació complementària de la taxa. En el cas de que aquesta no siga ingressada dins
dels terminis que marca la normativa vigent s’exigirà per la via de constrenyiment.
Article 11.- Normes de gestió.
1.- Tot aprofitament especial del domini públic en les formes establertes en l’article 2 de
la present ordenança, deuran ser objecte de llicència municipal. A tal efecte els
interessats presentaran la corresponent sol·licitud, amb una antelació mínima de 15 dies
a la data en la qual es pretén realitzar l’activitat i efectuar el pagament de la taxa.

2.-La sol·licitud d’aprofitament especial del domini públic local haurà d’anar
acompanyada d’una declaració en la qual conste la superfície que es pretén ocupar,
reflectida en un plànol detallat de la seua ubicació concreta dins del terme municipal.
Per l’obtenció de la corresponent llicència l’interessat haurà de comptar amb el
consentiment del/s propietari/s de la/es casa/es col·lindants a l’aprofitament sol·licitat.
3.- Si es produira contradicció, entre la superfície declarada i la que es pretén ocupar
realment, l’Ajuntament practicarà l’oportuna liquidació complementària, que haurà de
ser satisfeta abans de retirar la llicència.
1. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a tercers.
L’incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’aprofitament especial no es
produisca, procedirà la devolució de l’import corresponent.
5.- Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats així com el compliment dels termes de l’autorització
concedida.
6.- Els beneficiaris seran els únics responsables dels danys que amb motiu dels
aprofitaments autoritzats en aquesta Ordenança puguen ocasionar-se sobre persones o
coses, així com dels desperfectes que puguen produir-se en el paviment o instal·lacions
de la via pública, quedant subjecte el beneficiari de l’autorització al reintegrament total
de les despeses de reconstrucció i/o reparació dels mateixos segons valoració efectuada
pels serveis tècnics municipals.
Article 12.- Infraccions i Sancions Tributàries.
1.- Se consideren infraccions als efectes d’aquesta ordenança els següents fets:
a) L’ocupació del domini públic amb elements no autoritzats
b) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent
autorització
c) La realització de l’aprofitament per major temps o superfície dels autoritzats.
2.- Una vegada tramitat l’expedient sancionador si resultara infracció, s’imposarà una
multa del 50% al 150% d’allò que resulte de la liquidació , graduant-se en funció del fet
comès.
La reincidència en la comissió de les esmentades infraccions serà motiu de revocació de
l’autorització concedida.
En tot el relatiu a infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes
corresponen en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 178 i següents de la Llei
General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze
dies hàbils següents a la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del
seu text íntegre definitivament aprovat, continuant la seua vigència fins que s’acorde la
seua derogació o modificació.”

