
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA 

PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 

LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, 

ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, 

AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS 

PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULATS I ALTRES 

ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Fonament legal i naturalesa 

 

 Article 1r.- Aquest ajuntament, en ús de la facultat que li atorga l’article 133.2 de la 

Constitució Espanyola de 1978 i d’acord amb allò dispost en l’article 106, apartat 1, de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat 

reglamentària que li atribueix l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, i conforme a allò previst en l’article 20 de la mateixa, 

modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes 

Estatals i Locals, estableix la TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 

LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS 

ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA, l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció 

a allò previst en aquesta ordenança i en l’ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i 

inspecció de tributs locals. 

 

Fet imposable 

 

 Article 2n.- El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el 

constitueix el següent supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

local: Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres 

elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, previst en la lletra l) de l’apartat 3 de l’article 20 de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Subjecte passiu 

 

 Article 3r.- Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les 

persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei 

General Tributària, que fruisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en 

benefici particular, conforme al supòsit que s’indica en e l’article anterior. 

 

Responsables 

 

 Article 4t.- 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General 

Tributària. 

 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i 

amb l’abast previstos en l’article 40 de la citada llei. 

 

 

 

 

 



Base Imposable 

 

Article 5é.- Constitueix la base imposable de la taxa el valor que tindria en el mercat la 

utilitat derivada de la utilització o aprofitament del domini públic local per l’ocupació del mateix 

mitjançant taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. 

 

 

 

Exempcions, reduccions y bonificacions 

 

 Article 6é.- D’acord amb allò establert en l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que 

els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats 

internacionals. 

 

Quota tributària 

 

(modificació 2017) 

 Article 7é.-  
1. La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s’obtindrà per l’aplicació de la següent 

tarifa, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments, expressada en m2: 

Superfície ocupada; per m2. i dia: 1,20 € 

2. Quota trimestral: Per ocupació diària durant tot un trimestre: 47€ per m2 ocupat. 

3. Quota mensual: Per ocupació diària durant tot un mes: 16€ per m2 ocupat. 

 

Dret a percebre 

 

 Article 8é.- Aquesta taxa es tindrà dret a percebre-la quan s’inicie l’ús privatiu o 

l’aprofitament especial que origina la seua exacció, exigint-se el dipòsit previ del seu import 

total. 

 

Declaració i ingrés 

 

 Article 9é.- 
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, essent 

irreductibles pel període autoritzat. 

 2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la 

consegüent autorització, fent constar els elements que va a instal·lar, és a dir, les taules i 

paravents i para sols que es pretenen instal·lar, junt amb un plànol detallat de la superfície del 

terreny d’ús públic local que es pretén ocupar i de la seua situació dins del municipi, amb 

indicació del període per al qual sol·liciten les autoritzacions. 

 3. Comprovades les sol·licituds formulades, d’estimar-se conformes, es concediran les 

autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a les persones interessades a l’objecte de que 

subsanen les deficiències, i es giraran les liquidacions complementàries que procedisca. Les 

autoritzacions es concediran una vegada subsanades les deficiències i realitzat l’ingrés 

complementari. 

4. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no s’efectue l’ingrés i es 

concedisca l’autorització. 

 5. Autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament mentre la persona 

interessada no sol·licite la baixa o es declare la seua caducitat. 

 6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del mes següent al 

període autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la 

taxa. 



 7. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de 

constrenyiment, de conformitat amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació. 

 

 

 

 8. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen 

pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la qual declaració es formalitzarà 

l’oportú expedient, d’acord amb allò previst en el citat reglament. 

 9. Les autoritzacions tindran caràcter personal i en cap cas podran ser cedides o 

subarrendades a tercers. La superfície d’ocupació vindrà determinada per la façana del local 

sol·licitant de l’ocupació. L’incompliment d’aquestes condicions donarà lloc a l’anul·lació. 

10. El pagament de la taxa es realitzarà en qualsevol de les entitats bancàries 

col·laboradores a nom de l’Ajuntament de Castelló de Rugat, sempre abans de retirar la 

corresponent llicència. Aquest ingrés tindrà el caràcter de dipòsit previ. 

 

Infraccions i sancions 

 

 Article 10é.- En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions 

que a les mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà allò disposat en els articles 77 i 

següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, 

conforme a allò establert en l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 

Vigència 

 

 Article 11é.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

“Butlletí Oficial” i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, fins que s’acorde 

la seua modificació o derogació. 

 

Disposició Addicional. 

 

L’Ajuntament podrà convertir el deute tributari expressat en pessetes d’aquesta 

ordenança a la moneda EURO mitjançant el simple acord de la seua Comissió de Govern o 

qualsevol altra en la qual es delegue, sense necessitat de modificar aquesta ordenança, sempre i 

quan dita conversió es subjecte a la normativa legal dictada per l’Estat Espanyol per a la 

introducció de l’EURO i al seu sistema d’arrodoniments. 

 

Disposició Final. 

 

 Contra l’acord definitiu i ordenança indicats, hom podrà interposar recurs contenciós 

administratiu en la forma i terminis que establisquen les normes reguladores de dita jurisdicció 

 

Aprovació 

 

 Aquesta ordenança, que consta d’onze articles, una disposició addicional i una final, fou 

aprovada provisionalment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 1998, 

no havent-se formulat durant el termini de 30 dies d’informació pública cap al·legació ni 

reclamació, essent definitiu l’acord adoptat. 

 

  


