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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA  PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Aprovació Ple: 1-10-98 
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Modificacions: 
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Article 1.- Concepte 

En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola i l'art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, i de conformitat amb el que preveu el Text Refós de la Llei 

d'Hisendes Locals, en la redacció donada pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

aquest Ajuntament establix la "Taxa per ocupació de via pública amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa", que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2.- Constituïx el fet imposable, la utilització privativa o l'aprofitament 

especial del domini públic, amb taules i/o cadires situades en terrenys d'ús públic 

amb finalitat lucrativa.  

 

Article 3.-Tots els carrers, places i parcs de la població, inclòs el polígon industrial 

tenen la mateixa categoria a efectes d'aquesta taxa. 

 

Article 4.- En matèria de beneficis tributaris, s’aplicarà el que disposa l'art. 9 del 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, en la redacció donada pel RD Legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 

 

Article 5.-Són subjectes passius de l’autorització per a l’ocupació del domini públic 

municipal amb elements de mobiliari esmentats a l’article 1r d’estes normes, i 

destinats únicament a l’exercici d’activitat sotmès a l’àmbit d’aplicació de la 

normativa d’espectacles, establiments públics i activitats recreatives, les persones 

físiques o jurídiques titulars de llicència municipal d’obertura i posada en 

funcionament d’establiments immobles o locals i sempre que la normativa estatal, 

autonòmica o local no s’opose a això. 

En aquest últim cas, el cobrament no suposa l'atorgament de l'autorització 

administrativa, per la qual cosa el titular podrà ser requerit per a retirar allò 

instal·lat o bé serà retirat per l'Ajuntament a càrrec del titular. 
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Article 6.- Quota tributària 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa 

reflectida en l'apartat següent, en funció de la superfície que s'ocupe segons 

l'autorització. 

 

2.- Les tarifes seran les següents: 

PERÍODE TARIFA 

1 maig a 30 setembre 5€/m2/mes 

1 octubre a 30 abril 2€/m2/mes 

- Per cada cartell d’autorització 10€ cada vegada que se subministre (primera 

autorització, modificació circumstàncies, renovació anual, reposició per pèrdua, 

etc). 

 

 

Article 7.- Normes d'aplicació 

Es prendrà com a referència en la concessió de la llicència d’ocupació i en la 

liquidació de la taxa la superfície de 4 metres com a ocupada per una taula i 

quatre cadires. Si el nombre de metres quadrats no fóra exacte, s’ajustaria per 

excés per a obtenir-ne la base. Si la col·locació de separadors, barbacoes i atifells 

delimita una superfície major, objecte d’aprofitament de l’ocupada per taules i 

cadires, es prendrà a efectes de liquidació de la taxa la superfície màxima 

delimitada. 

L’aprofitament es pot produir al llarg de tot l’any natural, amb distinció de tarifes 

per temporades, sempre que existisca sol·licitud prèvia.  

 

La sol·licitud d’ocupació caldrà que siga informada favorablement pels serveis 

tècnics i de seguretat ciutadana municipals. En aquests informes es valoraran, 

entre altres, els següents motius: 

Ubicació. 

Molèsties ocasionades o previsibles. 

Característiques de l’edifici. 
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Altres que puguen pertorbar l’interès públic o ciutadà. 

Per tal de minimitzar les possibles molèsties, l’horari màxim d’ocupació serà de 9 

del mati fins a l’hora autoritzada de tancament del local. 

No es podran sol·licitar ocupacions per període inferior a 1 mes. 

 

Article 8.- Meritació 

La taxa regulada en aquesta ordenança es considerarà meritada en el moment de 

la sol·licitud de la llicència per a l'aprofitament, o quan aquest s'inicie cas de no 

haver sol·licitat la necessària autorització. 

Per als exercicis successius, es considerarà prorrogada si en desembre de 

l’exercici anterior no se sol·licita la modificació pertinent. 

Per tant, la meritació tindrà lloc l’1 de gener i tindrà caràcter anual, el període 

impositiu comprendrà l’any natural. 

 

Article 9.- Normes de gestió 

A) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 

en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, i 

formular declaració en què conste la superfície i el caràcter de l'aprofitament. Cal 

que adjunten un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i la seua 

situació dins del municipi. 

Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats/des, i es giraran les corresponents 

liquidacions. 

B) Les llicències tenen caràcter eventual, i podran ser retirades per l'administració 

quan ho considere per mitjà de resolució motivada. 

C) L'Ajuntament lliurarà un document en el qual conste la concessió de la llicència 

i les dades d'aprofitament considerades a efectes de la liquidació. 

D) Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'ocupació no es preste o 

desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent. 
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Art. 10 Pagament de la taxa 

El pagament es realitzarà mitjançant ingrés en les entitats bancàries indicades per 

l'Ajuntament. 

Prèviament a la delimitació de l’espai a ocupar autoritzat, caldrà acreditar haver fet 

el pagament corresponent, o bé acreditar haver sol·licitat l’aplaçament o 

fraccionament pertinent. 

L’impagament de la taxa en període voluntari donarà lloc a l’inici del període 

executiu, transcorregut el termini per al pagament si aquest no es fa efectiu, 

l’Ajuntament podrà requerir a l’interessat per a que en el termini de 10 dies hàbils 

procedisca al pagament del rebut o a la devolució de la placa d’autorització o a la 

formulació d’escrit d’al·legacions per algun dels motius d’oposició previstos per la 

normativa tributària d’aplicació. Finalitzat el mateix, a la vista dels informes 

procedents, es dictarà resolució per l’òrgan competent donant orde, en el seu cas, 

a la Policia Local per a la retirada de la placa d’autorització. 

 

Article 11.- De conformitat amb el que preveu l'article 24.5 del Text Refós de la Llei 

d'Hisendes Locals, en la redacció donada pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porte aparellada la destrucció 

o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del pagament de 

la taxa que hi pertoque, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 

respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 

Article 12.-Delimitacions de l’espai autoritzat a ocupar: 

En general, les taules i caidres s’instal·laran en la calçada, deixant lliure les 

voreres en la seua totalitat. 

1.- Si es tracta d’ocupació de calçada: caldrà delimitar l’espai amb una línea groga 

quan es tracta de l’ocupació corresponent a l’1 de maig fins al 30 de setembre, i 

una línea verda per al període comprés entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril, i una 

tanca, segons model autoritzat per l’Ajuntament, o bé plantes ornamentals. 

2.- Si es tracta d’ocupació en voreres, caldrà delimitar l’espai amb una línea groga 

quan es tracta de l’ocupació corresponent a l’1 de maig fins al 30 de setembre, i 
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una línea verda per al període comprés entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril, i una 

tanca, segons model autoritzat per l’Ajuntament, o bé plantes ornamentals. 

3.- Si es tracta d’ocupació de zona peatonal, caldrà tindre en compte:  

a) Si la vorera és fins a 2 m d’ample, no es podrà ocupar amb taules i cadires. 

b) Si la vorera té més de 2 m d’ample, caldrà deixar lliure com a mínim la meitat de 

la vorera per al pas de peatons. 

c) No es podrà ocupar les zones habilitades per al pas de peatons amb taules i 

cadires. 

 

Senyalització de la zona d’ocupació. 

L’ajuntament facilitarà un cartell de polivinil, en el qual figurarà número 

d’autorització i vigència, taules autoritzades i el senyal de prohibit estacionar amb 

indicació de les hores d’afecció, el qual serà col·locat pels interessats de forma 

visible. 

 

Article 13. Obligacions del titular. 

1.- Col·locar en l’exterior de la porta de l’establiment o adossada a la façana, i 

degudament protegida, l’autorització atorgada. 

2.- Retirar de la via pública les taules, cadires i ombrel·les diàriament en finalitzar 

l’horari autoritzat d’exercici de l’activitat. Es prohibeix l’ús de la via pública com lloc 

d’emmagatzemament temporal d’aquests elements. 

3.- Mantindre en condicions de salubritat, higiene i ornament tant les instal·lacions 

com l’espai ocupat, així com reposar el paviment i els desperfectes ocasionats per 

l’activitat exercida en la via pública. 

4.- No instal·lar aparells reproductors d’imatge i/o so en la via pública, així com no 

emetre so cap a la via pública per cap mitjà, ni tan sols des de l’interior del local. 

 

Article 14. Drets del titular. 

1.- El titular tindrà dret a ocupar l’espai autoritzat i a exercir l’activitat amb 

subjecció als termes de l’autorització de la llicència d’activitat del local que li servix 

de suport, de les normes d’esta ordenança i la resta que li siguen d’aplicació. 
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2.- El titular podrà requerir els serveis de la Policia Local per al desplaçament dels 

vehicles que impedisquen la col·locació de la terrassa, sempre que la zona estiga 

senyalitzada en la forma establida en la present ordenança. 

 

Article 15.- Infraccions. 

Es consideren infraccions, les accions o omissions amb inobservança o vulneració 

de les prescripcions establides en esta ordenança, així com les infracccions a la 

normativa vigent. 

El control de les autoritzacions i la denúncia de les infraccions correspondrà als 

serveis municipals, amb competència inspectora. 

De les infraccions s’alçarà testimoni escrit, per mitjà de butlletí, acta o informe, que 

es traslladarà al departament corresponent per iniciar els expedients 

sancionadors. 

L´infractor podrà ser requerit per a retirar allò instal·lat o bé serà retirat per 

l'Ajuntament a càrrec del titular. 

 

Article 16.- Sancions. 

Les quanties de les sancions seran les equivalents a les fixades en l’ordenança de 

policia i bon govern d’aquest municipi. 

Es podrà sancionar, a més, amb suspensió temporal de l’autorització, d’1 a 4 

mesos, sense dret a la devolució de la taxa abonada que es corresponga amb el 

període de suspensió. En cas de faltes molt greus, podrà dictaminar-se la 

revocació definitiva, sense devolució de la taxa i sense possibilitat de demanar una 

nova autorització en un termini d’un any des de la sanció.  

 

 

Disposició Adicional Primera. 

Per a l’exercici 2013, i amb caràcter excepcional, amb motius de defensa de 

l’obertura d’establiments oberts al públic per al manteniment dels llocs de treball 

dins de la situació de crisi econòmica que viu l’economia, donat que la meritació és 

anual, es practicarà liquidació tributària amb efectes retroactius des de l’1 de gener 
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de 2013, al tractar-se de l’aplicació del principi general de la retroactivitat de 

disposicions més favorables o no restrictives de drets per a l’interessat, i a més a 

més és compatible amb l’article 9.3 del text constitucional. 

 

S'actuarà d'ofici per a aquells casos en què ja s'haja practicat la dita liquidació, 

practicant una nova, o la modificació o devolució que procedira, segons els casos, 

a fi de mantindre la posició d'igualtat i equilibri entre tots els interessats. 

 
 

Disposició final 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua 

modificació o derogació expresses. 

 


