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F6. OREDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA 

 
 

Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el què es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.A), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials 
constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa, que s’especifica en la tarifa que es conté en l’annex corresponent, que es 
regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones 
o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de 
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
Article 3r. Quantia 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixi a l’annex 
de tarifes. 
 
2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l’annex. 
 
3. Als efectes previstos per a l’aplicació d’allò que figura a l’annex, hom tindrà en 
compte el següent: 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per 
excés per 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 de 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 autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals. 
 
Article 4t. Normes de gestió 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de 
temporada autoritzat. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, 
realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2. a) següent i formular declaració 
on hi consti la superfície de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. A més, 
hauran d’adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva 
situació dins del municipi. 
 
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben 
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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. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les 
diferències i, si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris 
corresponents. 
 
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a 
aquest municipi la devolució de l’import ingressat. 
 
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit 
previ a què es refereix l’article 5.2.a) i següent i fins que els interessats no hagin 
obtingut la llicència corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la 
no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions 
i els recàrrecs que s’escaiguin. 
 
6. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre 
l’alcaldia no acordi la seva caducitat o l’interessat, o els seus representants legítims 
en cas de defunció, no presenti la baixa justificada. 
 
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural 
del temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent. 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. 
 
8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se 
a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 
 
9. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o 
aprofitament del terreny d’ús públic previst en aquesta ordenança no es desenvolupi, 
es procedirà a la devolució de l’import satisfet de forma proporcional a la durada de 
la restricció. 
 
 
Article 5è. Obligació de pagament 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer 
dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 
dipositaria municipal o allà on establís l’Excm. Ajuntament, però sempre abans de 
retirar la llicència corresponent. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el què es disposa en 
l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s’elevarà a definitiu quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 
prorrogats, una vegada estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, 
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per anys naturals en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 de mes 
de gener fins el dia 15 del mes de febrer. 
 
Article 6è. Exempcions  
Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, no estan 
obligats al pagament d’aquesta taxa els establiments que en virtut de norma legal i 
per causes extraordinàries vinculades a una epidèmia vegin limitat el seu aforament 
en més del 50% de places o a establir mesures de separació entre clients superiors 
al metre de distància si aquestes mesures es mantenen per un període igual a 
superior a un trimestre dins de l’any natural. 
 
 
Disposició Final 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 30 de novembre de 1989. Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 
de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província , i començarà a aplicar-se a 
partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins a la 
seva modificació o derogació expresses. 
 
 
Modificació 
 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de  14 de maig de 2020 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, CVE 2020-
05251, de data 12 de juny de 2020. Sense haver-se produït cap reclamació, d’acord 
amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional 
ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat al BOP, CVE 
2020-05251 , de data 7 d’agost de 2020. 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

 
- Per cada taula amb 4 cadires: 15,02 € a  l’any 
 
 


