ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels
serveis de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t. Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
4.- Llevat del que disposa l’apartat 2 de l’article 42 Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, la responsabilitat assoleix la totalitat del deute tributari exigit en
període voluntari.
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D’acord amb l’article 41.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
quan hagi transcorregut el termini voluntari de pagament que es concedeixi al
responsable sense fer l’ingrés, s’ha d’iniciar el període executiu i s’ha d’exigir els
recàrrecs i els interessos que siguin procedents.
D’acord amb l’article 41.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la
responsabilitat no inclou les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei 58/2003, o
en una altra s’estableixin. En els supòsits en què la responsabilitat inclogui les
sancions, quan el deutor principal hagi tingut dret a la reducció que preveu l’article
188.1.b de la Llei 58/2003, el deute derivat ha de ser l’import que sigui procedent sense
aplicar la reducció corresponent, si s’escau, al deutor principal i s’ha de donar tràmit de
conformitat al responsable en la proposta de declaració de responsabilitat.
La reducció per conformitat és la que preveu l’article 188.1.b de la Llei 58/2003. La
reducció obtinguda pel responsable se li ha d’exigir sense més tràmit en cas que presenti
qualsevol recurs o reclamació contra l’acord de declaració de responsabilitat, fundat en
la procedència de la derivació o en les liquidacions derivades. Als responsables del
deute tributari els és aplicable la reducció que preveu l’article 188.3 de la Llei 58/2003.
Les reduccions previstes en aquest apartat no són aplicables als supòsits de
responsabilitat pel pagament de deutes de l’article 42.2 de la Llei 58/2003.

Article 5è. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els
materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions
que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes calculades d’acord amb les
criteris que s’indiquen tot seguit:
Base imposable = Superfície utilitzada * Valor de referència * Índex de situació * Índex
d’estacionalitat
Tarifa = Base imposable * Tipus de gravamen
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a) Superfície utilitzada: Es considerarà la superfície ocupada per l’usuari.
b) Valor de referència: Valor del sòl, entés com a valor de repercusió del sòl, d’acord
amb la ponència de valors vigent a efectes de l’impost sobre béns immobles,
actualitzada amb els increments anuals fixats per les lleis de pressupostos o lleis
d’acompanyament. Per a l’exercici del 2017 queda fixada en 292,80 Euros / m2.
(Acord ple de data 26 de gener de 2017)
c) Índex de situació: Es defineix en funció del carrer on es produeix la utilització. El
carrerer s’incorpora en l’annex.
1) Carrers de 1ª. Categoria. Carrers turístics.
...................................
1,6
2) Carrers de 2ª. Categoria. Carrers principals................................. 1,4
3) Carrers de 3ª. Categoria. Resta del municipi...............................1,0
d) Índex d’estacionalitat Es defineix en funció de l’època de l’any en que es produeix
la utilització.
Temporada alta: divendres sant (inclòs) a 31 d’octubre.............1,0
Temporada baixa: 1 de novembre a dijous sant (inclòs)................ 0,2
e) Tipus de gravàmen: 9,3 % anual
En qualsevol cas la taxa mínima a aplicar serà l'import previst a l'apartat 1.22
de les tarifes de l'article 6 de l'ordenança Fiscal núm. 6 que regula la taxa per
l'expedició de documents administratius.
Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per
excés per a obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col⋅locació de veles, marquesines, separadors,
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la
que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i
temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.
d) Quan l’ocupació es realitzi sense sol.licitar autorització, la base imposable de la
tarifa exigible, serà:
Base imposable = Superfície utilitzada * Valor de referència * Índex de situació *
3.
En tot cas es liquidarà un període mínim d’un mes.
e) En cas que la via pública no s’hagués pogut ocupar en condicions normals per
raons no imputables al subjecte passiu (com ara obres públiques, canvis que
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afectin al trànsit de vehicles o altres similars), es podrà aplicar una reducció cobre
la quota d’un 50 % com a màxim, d’acord amb l’informe del tècnic competent.
L’esmentat informe haurà d’especificar la raó que impedeix o limita l’ocupació
normal de la via pública i la durada de la limitació i, en consequència, proposar la
reducció de la quota que s’hi aplicarà.
Article 7è. Període impositiu i acreditament de la taxa
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si
la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme
l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
5. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat,
procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 8è. Règim de declaració, liquidació, notificació i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació practicada per l’administració, si bé
s’acceptarà la possibilitat que es presenti mitjançant autoliquidació.
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o
aprofitament especial es prodrà acompanyar complimentat l’imprès d’autoliquidació
de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. En tot cas, i en absència d’autoliquidació s’expedirà un abonaré a l’interessat, a
l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el terminis i en els llocs
de pagament indicats en el propi abonaré.
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4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de
la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte
per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. No obstant, la no
recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la
taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant el termini de pagament en
voluntària.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 51 a 54 de l’Ordenança General.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 26 d’octubre de 2017 regirà des del dia següent al de la publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.
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