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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL RELATIU A OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. 

 

Article 1. Fonament i Naturalesa 

En ús de les facultats concedides en els  articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, i de conformitat 
amb el que disposa els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes Locals, este Ajuntament establix la taxa per utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic local o relatiu a ocupació de terrenys d'ús públic per taules i 
cadires amb finalitat lucrativa, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la 
qual atenen al que prevé l'article 58 de la citada llei 39/88. 

L’autorització atorgada obliga als seus titulars a mantenir en perfecte estat de salubritat i 
higiene la zona autoritzada, així com a reposar el paviment i desperfectes ocasionats com a 
conseqüència de l’ocupació. 

 

Article 2. fet imposable 

Constituïx el fet imposable de la taxa, de conformitat amb l'article 20.3, lletra n) de la Llei 
39/88, l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i l'obligació 
de contribuir naixerà per l'atorgament, per part de l'ajuntament, de la corresponent llicència, 
o des que s'inicie l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

 

Article 3. Subjectes Passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària (LGT), al favor de les quals s'atorguen 
les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna 
llicència. 

 

Article 4. Responsables 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es referix els articles 38.1 i 39 de la llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

D'acord amb el que establix l'article 9 de la RLHL no podrà reconéixer-se altres execciones, 
reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb rang de Llei, o 
les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals. 

 

Article 6. Quota Tributària 

La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d’aplicar la següent tarifa: 

 

Per cada taula i quatre cadires 

Quota mensual...........................   7 € 

Quota anual................................ 75 € 
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Article 7. Normes de gestió 

Derogat per l’ordenança municipal reguladora de l'ocupació del domini públic amb terrasses 
de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils aprovada en 
data 24 de novembre de 2011. 

 

Article 8. Meritació de taxa 

El meritació de la taxa es produïx quan s’inicie l'aprofitament i es liquidarà per  cada 
aprofitament sol·licitat i conforme al mateix temps que l'interessat indique al demanar la 
corresponent llicència. 

 

Article 9. Obligació de pagament 

L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta ordenança  naix en el moment de 
sol·licitar-la la corresponent llicència 

El pagament de la taxa es realitzarà: 

Tractant-se de concessions d'aprofitament de duració limitada, per ingrés directe en la 
tresoreria municipal o on establira l'ajuntament, però sempre abans de retirar la 
corresponent llicència. 

Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosa en 
els padrons o matrícules d'esta taxa, per anys naturals en les oficines de la recaptació 
municipal, des del dia 16 d'este mes de gener fins al 15 del mes de febrer. 

 

Article 9 bis. Obligacions del titular 

Derogat per l’ordenança municipal reguladora de l'ocupació del domini públic amb terrasses 
de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils aprovada en 
data 24 de novembre de 2011. 

 

Article 10. Infraccions i sancions 

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponguen s'estarà al que  disposa la Llei General Tributària i les seues normes de 
desenrotllament. 

 

Disposició final 

Per a tot el no previst en la present ordenança s'estarà a les disposicions de la LRHL, LGT, 
llei 1/98 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de desenrotllament. 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí Oficial” de 
la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2011, romanent en vigor 
fins a la seua modificació o derogació. 


