
 
Ajuntament Els Poblets

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ 
DE CAIXERS AUTOMÀTICS EN LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB 

ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA

ARTICLE 1

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució , així com 
per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
i de conformitat amb allò disposat en els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals , en relació amb 
allò disposat en l’art. 20 del mateix texte legal, aquest Ajuntament estableix la Taxa per 
la instal·lació de caixers automàtics en les façanes dels immobles amb accés directe des 
de la via pública.

ARTICLE 2

2.1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitaent especial del domini públic que 
comporta la instal·lació per les entitats bancàries de caixers automàtics i altres aparells 
que utilitzen les entitats financeres per a prestar els seus serveis en les façanes dels 
immobles , amb accés directe des de la via pública.

2.2.-  L’obligació  de  contribuir  naix per  l’atorgament  de  la  concessió de  la  llicència 
administrativa o des de que se realitze l’aprofitament si es fera sense la corresponent 
llicència.

ARTICLE 3

3.1.- Són subjectes passius de la Taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que 
s’assenyalen  en  l’article  35.4  de  la  Llei  General  Tributària  a  favor  de  les  quals 
s’atorguen les llicències o qui se beneficie de l’aprofitament, si es va procedir sense 
l’oportuna  autorització  ,  i  en  qualsevol  cas,  l’entitat  financera  titular  del  caixer 
automàtic.

3.2.- Tindran la condició de substituts del contribuient els propietaris dels edificis o 
locals on s’ubiquen els aparells o caixers objecte d’aquesta Taxa.

ARTICLE 4

La quota tributària de la Taxa s’obté de l’aplicació de la següent tarifa:

Caixers automàtics d’establiments 
bancaris o caixes d’estalvi, situat a 
l’exterior dels immobles en línea de 

façana que siga susceptible d’utilització 
des de la via pública

500,00 €/any
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 ARTICLE 5

5.1.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenança deuran sol·licitar prèviament la corresponent llicència per a la seua 
instal·lació i formular declaració en la qual conste la ubicació de l’aprofitament.

5.2.- Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran les declaracions formulades pels 
interessats, concedint-se les autoritzacions quan siga procedent.

5.3.-  Una vegada concedida  la  llicència  o s’inicie  l’aprofitament,  encara i  tot  sense 
haver-se obtingut aquella, l’Ajuntament girarà la liquidació tributària que corresponga, 
sense que aquesta liqudació presupose la concessió de cap llicència.

5.4.-  L’aprofitament  s’entendrà  prorrogat  mentres  que  no  se  presente  la  baixa 
degudament justificada per l’interessat. A tal fi, els subjectes passius deuran presentar 
l’oportuna  declaració  en  el  termini  d’un  mes  següent  a  aquell  en  què  se  retire  la  
instal·lació o, quede inhabilitada per al seu ús des de la via pública. 

Siga qual siga la causa que s’alegue en contrari, la no presentació de la baixa amb les 
especificacions anteriors, determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.

ARTICLE 6

6.1.- El període impositiu comprendrà l’any natural, amb excepció dels supòsits d’inici 
o cessament de l’aprofitament especial; en aquests casos el període impositiu s’ajustarà 
a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, calculant-se la tarifa 
proporcionalment al nº de mesos naturals que resten per a finalitzar l’any.

A aquest  fi,  el  subjecte  passiu  podà  sol·licitar  la  devolució  de  la  part  de  la  quota 
corresponent als mesos en què no s’haguera produït l’aprofitament.

Quan  la  duració  temporal  de  l’aprofitament  especial  s’estenga  a  varis  exercicis  , 
l’obligació de contribuir naix el dia 1 de gener de cada any, i el pagament de la Taxa  
s’efectuarà en el primer trimestre de cada any .

6.2.- La manca de pagament de la taxa dins del període voluntari concedit a l’efecte , 
comportarà la seua exigència utilitzant la via administrativa de constrenyiment, d’acord 
amb el Reglament General de Recaptació i la Llei General Tributària.

ARTICLE 7

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la Taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resulten procedents, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i  
següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació íntegra en 
el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

El seu período de vigència es mantindrà fins la seua modificació o derogació expresses.
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DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquesta Ordenança fiscal ha sigut aprovada pel Ple 
de la  Corporació en sessió ordinària  celebrada el  dia  8 de maig de 2017, havent-se 
publicat el seu texte íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 125 de 3 
de juliol de 2017.

En Els Poblets

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Amparo Gil Torrella

*Document signat electrònicament en la data que consta al marge
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