ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB CAIXERS
AUTOMÀTICS I MÀQUINES EXPENEDORES (VENDING), PER PART D’ENTITATS
FINANCERES I D’ESTALVI, COMERÇOS, FARMÀCIES I/O ALTRES.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb els articles 20.3 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament, estableix Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local que se'n derivin de l’ocupació i aprofitament de terrenys d’ús
públic, relatives a caixers automàtics d’entitats financeres i d’estalvi, per part de
comerços de vídeo club i per part de farmàcies, o similars, en les tarifes que es
contenen a continuació, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 57 d’aquest text legal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes els usos i els aprofitaments directes i
indirectes de la via pública, del sòl, vol, subsòl, terrenys públics o del comú, encara
que no tinguin la condició legal de carrers; els llocs i els espais de lliure accés per al
públic.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, a més de les entitats a favor
de les quals s'atorgui les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament en els
supòsits als quals es refereix l’article 2 anterior, sense posseir la respectiva
autorització municipal.
Article 4. Quota tributària
1. Les quanties de les taxes regulades en aquesta ordenança son les que es fixen a les
tarifes que figuren a continuació.
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2. Les tarifes establertes en aquestes taxes no comprenen l’Impost sobre el valor
afegit (IVA), que es repercutirà, en el seu cas, d’acord amb la normativa que el regula.
Article 5. Beneficis fiscals
1. Les associacions i/o entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes i amb
domicili social o delegació a Pineda de Mar, gaudiran d’una exempció del 100 % sobre
la tarifa d’aquesta taxa.
2. Els titulars de les llicències d’ocupació se’ls podrà concedir una bonificació igual al
temps d’interrupció de la mateixa, sempre que sigui motivada per causes no
imputables a aquests.
Article 6. Normes de gestió
1. Les taxes regulades en aquesta ordenança son independents i compatibles entre si,
per la qual cosa, el pagament d’una taxa per un concepte no impedeix ni supleix el
pagament d’altra per altre concepte quan es donin els diferents fets imposables.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes annexes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps
assenyalats en els epígrafs respectius, sempre que aquest no siguin l’any natural.
3. Quan el termini establert a les tarifes sigui l’any natural aquest s’acreditarà el dia 1
de gener, llevat de les altes i baixes d’activitat, en que la tarifa es prorratejarà per
trimestres naturals.
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d'ocupacions de via pública o
aprofitaments especials regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article
següent i formular una declaració on hi consti la superfície d’ocupació o aprofitament.
S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dintre del municipi.
5. Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben
diferències amb les peticions de llicències; si n'hi havia, aquestes es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin, i
les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si
és el cas, quan s'hagin ingressat els ingressos complementaris corresponents.
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6. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a
aquest municipi la devolució de l'import ingressat, la qual s’atorgarà sempre que no
s’hagi produït l’efectiva ocupació de terrenys d’ús públic o l’aprofitament regulat en
aquesta ordenança.
7. Hom podrà requerir la presentació de dipòsit previ. En aquest cas no es consentirà
l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit i els interessats no
hagin obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquesta prescripció podrà
provocar que no es concedeixi la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de
les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.
8. Una vegada que l'ocupació s'hagi autoritzat, hom l'entendrà prorrogada mentre
l'alcaldia o l’òrgan competent no acordi la seva caducitat o bé l'interessat, o els seus
representants legítims, en cas de defunció, presenti la baixa justificada.
9. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural
de temps següent al que s'assenyala en l'epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui
quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
10. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència.
11. D'acord amb el que es preveu en l'article 24.5 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan,
per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin
desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de les
llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar els danys
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments
realitzats. Amb aquest objectiu, l'Administració municipal fixarà la quantitat que el
titular hagi de dipositar o garantir amb aval bancari abans de la concessió de la
llicència, l'import de la qual serà, com a mínim, del doble del cost de la construcció de
la voravia reglamentària corresponent a la finca.
12. En els casos en que la calçada no tingui delimitació de voravia, es considerarà, a
efectes del càlcul a què es refereix el paràgraf anterior, la cinquena part de l'amplada
del carrer.
Article 7. Obligació de pagament
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1. Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança els
següents:
a) Els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions administratives.
b) Aquells que sense llicència, autorització o concessió realitzin els actes subjectes a
pagament per les tarifes establertes en aquesta ordenança.
c) Aquells que, estant inscrits en el respectiu padró, no hagin presentat la baixa
corresponent, en el supòsit d’haver cessat en l’aprofitament, i no hagin reposat les
voreres, en el seu cas.
2. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe d’acord
amb el que estableix l’Ordenança General de Recaptació d’aquest Ajuntament, però
sempre a l’inici de l’expedient corresponent o bé, en cas de gestió delegada a
l’organisme de Recaptació i Gestió Tributaria quan aquest efectiu les corresponents
liquidacions.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
una vegada estiguin inclosos en els padrons o les matrícules de la taxa que
correspongui, en els períodes que expressament s'estableixin.
3. Seran substituts de l’obligat pels conceptes que s’indiquen els propietaris dels
immobles afectats per l’ocupació o aprofitament del terreny d’ús públic.
Article 8. Tarifes
1. Ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part d’entitats
financeres i d’estalvi situats a l’exterior dels immobles en línia de façana que
siguin susceptibles d’utilització des de la via pública.
Per cada caixer automàtic........................................... 382,26 €
Article 9. Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions especials, qualificades de defraudació:
a) La realització d'algun aprofitament dels regulats per aquesta ordenança, sense la
necessària concessió municipal.
b) La continuïtat en l'aprofitament desprès d'haver caducat el termini pel qual ha estat
atorgada.
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c) L'ocupació del sòl de la via pública o terrenys de domini públic, que excedeixi dels
límits fixats per l'autorització.
d) La utilització de la llicència o el seu distintiu en un local diferent d'aquell per al qual
ha estat concedida.
2. En matèria d'infraccions i les sancions corresponents, hom s'atindrà a la Llei general
tributària.
3. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació o cobrament de la
taxa acreditada no prescrita.
4. Les sancions que s'imposin en matèria fiscal seran compatibles amb les altres
ordenances municipals.
Article 10. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determini
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les
hisendes locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordats.
Disposició addicional
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 què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 28 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada
en data 18 de gener de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Provincià i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

5/5

