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18. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ 

DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, 

TANCAMENTS ACRISTALLATS I ALTRES INSTAL·LACIONS 

ANÀLOGUES, AMB INTENCIÓ DE GUANY. 

Data última modificació:  13 d’agost de 2020 - BOP 155 

Article 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst a l'article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  Refós 

de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la Taxa per utilització privativa 

o aprofitaments especials que es deriven de l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, 

tancaments envidrats i altres instal·lacions anàlogues amb intenció de guany, especificant en les 

Tarifes contigundes en l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a 

favor dels quals s'atorguen les llicències, o els qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir 

sense l'oportuna autorització. 

Article 3r.- Quantia. 

   1.-La quantia de la Taxa reguladora en aquesta Ordenança, serà la determinada en la Tarifa 

continguda en l'apartat següent, atenent només a la superfície, l'ocupació de la qual reste autoritzada 

en virtut de la llicència, o la realment s'ocupe, si fós major. 

   2.-La Tarifa d'aquesta Taxa, serà la següent: 

  

CONCEPTE EUROS / M² / MES 

Per ocupació de domini públic amb tancament 

envidrat i instal·lacions anàlogues 
2,25 € 

Per ocupació de domini públic amb taules i cadires: 

Període estival (de l'1 de juny al 30 de setembre) 

Locals que les seues taules i cadires estiguen en 

carrers de vianants i/o estiguen o donen a zones 
2,00 € 

enjardinades de domini públic  

La resta del terme municipal 
1,48 € 
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Resta de l'any (de l'1 d'octubre al 31 de maig) 

Locals que les seues taules i cadires estiguen en 

carrers de vianants i/o estiguen o donen a zones 

enjardinades de domini públic 
   1,60 € 

La resta del terme municipal 
   1,20 € 

S'establix una tarifa mínima 
120,00 € 

  

Article 4t.- Normes de Gestió. 

1.-  Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 

realitzat i seran irreductibles pel període o de temporada autoritzat. 

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança 

deuran sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el depòsit previ referit a l'article 

següent i formular declaració en la qual hi conste la superfície de l'aprofitament i els elements que hi 

va a instal·lar, acompanyant un plànol detallat de la superfície que es pretenga ocupar i de la seua 

situació dins del Municipi. 

3.-  Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades 

pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de llicències 

si es donaren diferències, es notificaran les mateixes als interessats i es giraran, en el seu cas, les 

liquidacions complementàries que hi procedesquen, concedint-se les autoritzacions una vegada 

esmenades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que 

hi procedesquen. 

4.-  En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la 

devolució de l'import ingressat. 

5.-  No s'autoritzarà cap dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança fins que s'haja abonat el 

dipòsit previ esmentat en l'article 5.2 a) següent i s'haja obtingut la corresponent llicència interessats. 

L'incompliment d'aquesta imposició podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici 

del pagament de la Taxa i de les sancions i recàrrecs que hi procedesquen. 

6.-  Una vegada autoritzat l'aprofitament s'entendrà prorrogat mentre no s'acorde la seua caducitat per 

l'Alcaldia o es presente baixa justificada per l'interessat o pels seu legítims representants en cas de 

defunció. 

7.-  La presentació de la baixa surtirà efectes a partir del dia primer de l'any natural següent al de la 

seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la Taxa. 
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Article 5é.- Obligació de pagament. 

1.-  L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 

a). Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de 

sol·licitar la corresponent llicència. 

b). Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada 

any natural. 

2.-  El pagament de la Taxa es realitzarà: 

a). Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Dispositria 

Municipal o el lloc establira l'Ajuntament, encara que sempre abans de retirar la corresponent 

llicència. Aquest ingrés tindrà caràcter de depòsit previ, i s'elevarà a definitiu en concedir-se 

la llicència corresponent. 

b). Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos 

al padro o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de Recaptació Municipal. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

   

En l’any 2020, amb efectes des de l’entrada en vigor de la present disposició transitòria, no es 

meritaran ni exigiran les taxes previstes en l’article 3.2 d’esta Ordenança. En cap cas, la seua aplicació 

tindrà efectes retroactius. 

  

Les taxes meritades durant l’exercici 2020, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present 

disposició transitòria, s’aplicaran de forma prorratejada pel període d’ocupació efectiva, d’acord amb 

allò previst en l’article 26.2 del TRLRHL. 

  

Una vegada finalitzat este termini la taxa s’exigirà en els mateixos termes establerts en l’Ordenança 

Fiscal excepte que es procedisca a l’aprovació de la seua modificació. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de juny de 

2020, entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de la Província" en 

compliment de l'article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora d'Hisendes Locals, i estarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació 

expresses.» 


