ORDENANCES FISCALS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb
taules, cadires, empostissats i tribunes, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del domini
públic municipal derivat de l’ocupació del sòl o volada del domini públic amb taules, cadires, teulats,
empostissats i tribunes.
II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin
especialment el domini públic en benefici particular.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta
taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. En els casos d’utilitzacions privatives o especials del domini públic municipal produïdes amb
motiu d’obres de rehabilitació en el sector del Barri Antic, delimitat al Plànol Annex a aquesta
Ordenança, s’aplicarà una reducció del 90% sobre les tarifes generals previstes als epígrafs que
siguin d’aplicació.
3. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als
punts anteriors.
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IV: Quantia
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF
1
1.1
1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)

CONCEPTE
Aprofitaments autoritzats per dies o actes determinats:
Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per dia
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per hora (fins a 4 hores)
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per
dia

0,55

1.1.d)

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per
hora (fins a 4 hores)

0,14

Quan l'ocupació es dugui a terme sobre elements incorporats a la via
pública, com ara tarimes, plataformes o altres instal·lacions semblants,
la tarifa a aplicar, per metre quadrat d'ocupació utilitzada, serà:
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per dia
De l'1 d'abril al 30 de setembre, per hora (fins a 4 hores)

0,78
0,20

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per
dia

0,63

TARIFA (€)

0,68
0,17

1.2

1.2.a)
1.2.b)
1.2.c)
1.2.d)
2
2.1
2.1.a)
2.1.b)
2.2.

2.2.a)
2.2.b)
4

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març, per
hora (fins a 4 hores)
Aprofitaments autoritzats per temporada, per mes:
Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març

0,16

3,27
2,62

Quan l'ocupació es dugui a terme sobre elements incorporats a la via
pública, com ara tarimes, plataformes o altres instal·lacions semblants,
la tarifa a aplicar, per metre quadrat d'ocupació utilitzada, serà:
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març

3,76
3,01

Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del domini
públic municipal

26,30

5

A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients
correctors en funció de la via pública on tinguin lloc l'aprofitament:

5.a)

Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre Sant
Domènec i Àngel Guimerà)

1,40

Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de
Setembre)

1,20

Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i Bonavista)

1,10

5.b)
5.c)
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V. Període impositiu i acreditament
ARTICLE 6
1.La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial
del domini públic que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança.
2.En cas que l'ocupació del domini públic no hagi estat autoritzada segons les ordenances municipals
vigents, la possible imposició d'una sanció per aquest motiu és compatible amb l' exacció de la taxa
motivada per l'ocupació efectiva del domini públic.

ARTICLE 7
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de
l’article 5.
2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte
d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en
la data en què es dugui a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa.
3. Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que
s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització
privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període.
ARTICLE 8
1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà prorrogada
mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé l’interessat presenti la declaració
de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos que aquests hagin estat
concedits per un període o termini determinats.
2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural
de temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
VI. Gestió tributària
ARTICLE 9
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret
a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del
dipòsit previ.
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ARTICLE 10
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà
obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació
i a dipositar prèviament el seu import.
En els casos de les ocupacions previstes a l’epígraf 2 (taules i cadires), el titular de la llicència
estarà obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia de la reparació
dels possibles danys i del compliment de les obligacions inherents a la instal·lació, ocupació o
retirada dels elements col·locats, de conformitat amb l’escalat següent:
76,10
1
Fins a 5 taules
114,50
2
De 6 a 15 taules
190,60
3
Més de 15 taules
249,50
4
Parasol, per unitat
63,60
5
Paravent, per unitat
2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de
l’Ajuntament.

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de
l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs
de reposició o reparació.
Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran directament per l’Administració i el seu
cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres resultés superior a l’import del
dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència.
4. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
5. L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a
què es refereix aquest article.
ARTICLE 11
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i
formular una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o
aprofitament del domini públic i als elements i activitats que les provoquin.
2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat
336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb
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caràcter supletori s’aplicarà el «Reglamento de Bienes de las Entidades Locales», aprovat per RD
1372/1986, de 12 de juny.
3. Llevat que en l’acord municipal o en les clàusules reguladores de la concessió s’indiqui el contrari,
les taxes que s’acrediten per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini
públic, són independents i compatibles amb el cànon resultant de l’adjudicació de la concessió.
4. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent.
ARTICLE 12
1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents
als serveis, utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació
de les tarifes.
2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de
les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que
correspongui.
VI. Recaptació
ARTICLE 13
1. La taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la
presentació de la sol·licitud d'ocupació del domini públic.
No es resoldrà la sol·licitud sense que consti a l'expedient el dipòsit de la fiança i el pagament previ
de la taxa acreditada (o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament d'aquest pagament).

En cas que s'autoritzi una ocupació inferior a la sol·licitada, es procedirà, d'ofici, a la devolució de les
quantitats que corresponguin.
2. En el cas de concessions administratives, l’autoliquidació es presentarà dins el termini estipulat al
plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació es
presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural.
ARTICLE 14

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la
Llei general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
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desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest
Ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2019, i continuarà en vigor
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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