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Ordenança Fiscal núm. 12 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAU LES I CADIRES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats, separadors i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa, que s'especifica en la tarifa i que es regirà per aquesta 
ordenança. 

 
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, cadires, tendalls, carpes, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos 
a l’article 6 d’aquesta Ordenança 

 
 
Article 3. Obligats al pagament. 

 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a les que es refereix l'article 35.4 de la Llei 
general Tributària 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 4. 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. 

 
 
Article 5. Quantia. 

 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa i la 
superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats. 

 
2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren en la tarifa. 
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3. Al efectes previstos per l’aplicació de la tarifa, 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) 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 6. 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 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. 

 
Si la superfície a ocupar correspon a una vorera, per obtenir l’autorització es requereix que 
no s’impedeixi el pas als vianants, deixant lliure d’obstacles una amplada mínima de 1 
metre. 

 
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels 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 es 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 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 de 
temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa 
que hom al·legui, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant 
la taxa. 
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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. 

 
Article 7è.- Acreditament. 

 
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. 

 
Article 8è.- Període impositiu. 

 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a terme 
l’ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en 
compte els mòduls establerts a l’article 6. 

 
2. 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 9è.- Règim de declaració i d’ingrés. 

 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

 
2. Quan es sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de 
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute. 

 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 

 
4. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, la 
taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any 
natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a 
aquesta circumstància. 
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Article 10. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de la tarifa següent: 
 
Tarifa única. 
                                                                                                     

 Dia Temporada Anual 
Per cada m2. de superfície ocupada:   2 EUR  7,50 EUR 15 EUR 

 
Quan s'expressi com a termini de l'ocupació o aprofitament, la temporada es pressuposarà 
que la d'estiu compren del 1r. de maig al 31 d'octubre del mateix any i la d'hivern els mesos 
restants. 

 

Article 11. Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l'Ordenança General. 

 
 
Disposició addicional primera. Modificació dels pre ceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors. 

 
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 primera. 

 
Aquesta ordenança va ser modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 5 d'octubre de 1998 i definitivament, al no haver-s'hi presentat cap 
reclamació. 

 
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 de dia 1r. de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 
Disposició addicional segona. Modificació dels prec eptes de l’ordenança. 

 
Aquesta Ordenança ha estat modificada parcialment en sessió de Ple celebrada a 
Aiguafreda a 28 d’octubre de 2014, i les seves modificacions entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2015, continuant vigents els articles no modificats. 

 
Disposició addicional tercera. Modificació dels pre ceptes de l’ordenança. 

 
Aquesta Ordenança ha estat modificada parcialment en sessió de Ple celebrada a  
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Aiguafreda a 25 d’octubre de 2016, i les seves modificacions entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2017, continuant vigents els articles no modificats. 


