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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 

 
TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 

AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8. 1a.) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regeix per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a 
l’article 24.1, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
ARTICLE 2. 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 el cas que es realitzin obres per iniciativa pública a les vies públiques o es produeixin fets de 
qualsevol mena amb una durada superior a un mes, que afectin i impedeixin el normal 
desenvolupament del fet imposable, es podrà prorratejar la quota proporcionalment a la durada dels 
fets que afectin o impedeixin el normal desenvolupament de la utilització privativa, i fins a un màxim 
del 80% de la quota corresponent, atenent el grau d’afectació ocasionat per aquests esdeveniments. 
Aquesta reducció es concedirà per Decret de l’Alcaldia prèvia sol·licitud de les persones afectades. 
En l’acord de concessió es fixarà el percentatge de reducció segons informe emès pels tècnics 
municipals o per la policia Local, segons la temporalitat de les obres i de manera proporcional a la 
durada de l’autorització concedida. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
3.1 Som subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a les que fa referència l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals 
s’atorguin les llicències o els que es beneficiïn de la utilització o aprofitament si es va procedir sense 
l’oportuna autorització. 
 
3.2 Responsables 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a les que es refereixen l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques, amb el supòsit i abast que 
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa...... 5€/m2 
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ARTICLE 5. ACREDITACIÓ 
 
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. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditació de 
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
ARTICLE 6. PERÍODE IMPOSITIU 
 
1. Quan l’ocupació de les vies púbiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de durar 
menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
En aquest cas, el meritació es produeix en el moment de sol·licitar la corresponent llicència 
 
2. Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogat per varis exercicis, el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
La taxa es meritarà el primer dia del període impositiu i serà irreductibles, excepte en els supòsits 
que l’inici no coincideixi amb l’any natural. En aquest cas, la quota es calcularà proporcionalment 
al nombre de trimestres que restin per acabar l’any inclòs el dia de l’inici. 
Així mateix, i en cas de cessament en la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
municipal amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, les quotes seran prorratejades per trimestres 
naturals, exclòs aquell en el que es produeixi el cessament. En aquest cas els subjectes passius 
podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no 
s’hagués gaudit de l’aprofitament. 
 
En cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a l’ocupació de la via pública no es 
procedirà al pagament de la taxa. 
 
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret d’utilització o aprofitament del domini 
públic no es realitzi, serà en tots els casos procedent la devolució de l’import corresponent.  
 
ARTICLE 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS  
 
Els subjectes passius que vulguin portar a terme una utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic municipal amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, presentaran l'escrit corresponent 
de sol·licitud en aquest Ajuntament. 
Cada autorització concedida serà objecte de liquidació individual i autònoma quan es sol·liciti per 
primera vegada i el seu pagament s'efectuarà en els terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació.  
Un cop concedida l’autorització, els següents anys es farà el pagament per quotes anuals mitjançant 
el sistema de padró anual 
 
DISPOSICIÓ FINAL ENTRADA EN VIGOR 
 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2021  i continuarà en vigor 
fins a la seva modificació o derogació.” 

 
 


