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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILI TZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 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 Espanyola, i article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els 
articles 15 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa i 
aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires, l’exacció de la qual es realitzarà amb 
subjecció a allò previst en la present Ordenança Fiscal.   
  
Article 2. Fet imposable  
  
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
mitjançant taules, cadires i mobiliari similar, amb finalitat lucrativa, previst en la lletra l) de l’apartat 3 de 
l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.  
  
Article 3. Subjectes passius  
  
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a 
aquesta Ordenança.   
  
Article 4. Responsables   
  
Seran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança les persones físiques i 
jurídiques a que es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003, General Tributària.   
  
Article 5. Exempcions i bonificacions  
  
No es podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de 
llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats Internacionals.  
  
En aquest cas, els subjectes passius que es considerin amb dret a exempció o bonificació hauran de 
sol·licitar-ho per escrit, invocant la disposició legal o tractat aplicables.  
  
Article 6. Meritament  
  
La taxa es merita per primera vegada quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial que origina la seva 
exacció.   
  
Posteriorment, i en el cas de l’ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per part 
d’establiments que obren tot l’any, el meritament tindrà lloc el dia 1er de gener de cada any.   
  
En aquest últim cas, el període impositiu comprendrà l’any natural i les quotes podran ser reduïdes en cas 
d’inici o cessament de l’ocupació.   
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Quan es concedeixi l’autorització per a l’inici de la utilització privativa o de l’aprofitament especial o quan, 
efectivament, s’utilitzi el domini públic sense l’oportuna autorització, el meritament de la taxa té lloc en el 
moment de l’inici de l’aprofitament.   
  
Article 7. Normes de gestió de la taxa  
  
1. Les persones interessades en l’obtenció de l’aprofitament objecte d’aquesta taxa, presentaran en 

l’Ajuntament sol·licitud a la qual s’acompanyarà un plànol detallat del lloc, superfície a ocupar i distribució 
de les taules i cadires.   

  
2. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades 

pels interessats, en funció de les necessitats del tràfic i la correcta circulació per voreres i vials.   
  

3. L’autorització a l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre que no s’acordi la seva caducitat o 
revocació o es presenti baixa justificada per l’interessat o pels seus legítims representants, en cas de 
mort.   

  
4. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del dia primer del trimestre natural següent. La no 

presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.   
  

5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers.   
  

6. Les autoritzacions que es concedeixin d’acord amb aquesta Ordenança s’entendran atorgades amb 
la condició de que l’Ajuntament podrà revocar-les o modificar-les sempre que es consideri convenient als 
interessos municipals per motius d’interès públic, sense que els interessats tinguin cap dret per l’ocupació 
o qualsevol altre concepte.  

  
7. L’autorització es concedirà llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, i habilitarà al 

seu titular a ocupar l’espai autoritzat mitjançant la instal·lació de taules, cadires i altres elements auxiliars, 
sempre que els mateixos estiguin homologats per l’Ajuntament.   

8. La resolució municipal determinarà expressament la superfície de domini públic que s’autoritza a 
ocupar, així com, si escau, els toldos i elements generadors de calor i fred que puguin instal·larse.   

  
9. A l’objecte de facilitar el control i inspecció del domini públic, la persona o entitat titular de 

l’autorització vindrà obligada a senyalitzar els límits de l’espai autoritzat en la forma que determini 
l’Ajuntament.   

  
Article 8. Tarifes   
  
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:  
  
Tarifa 1. Ocupació amb taules i cadires durant els mesos de gener a desembre, amb un màxim d’ocupació 
de 30 metres quadrats: 60,10 euros/any  
  
En cas que es sol·liciti l’ocupació per un període de temps inferior a l’any, aquest import de 60,10 € es 
prorratejarà per trimestres naturals, iniciant-se el còmput en el trimestre en el qual s’iniciï l’ocupació i 
finalitzant en el trimestre en el qual finalitzi l’ocupació, ambdós inclosos.   
  
Tarifa 2. Per cada metre quadrat addicional de superfície ocupada durant el període comprès entre abril i 
setembre, ambdós inclosos: 4 € per m2/trimestre  
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2. L’ocupació amb taules i cadires de manera ocasional no tributarà.   
  
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
  
La taxa s’exigirà en règim de liquidació, prèvia sol·licitud de l’interessat.   
  
Article 10. Infraccions i sancions  
  
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions 
que per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en 
la resta de disposicions que la desenvolupin.   
  
DISPOSICIÓ FINAL  
  
La present ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al dia següent a la seva publicació, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa.   
  
La present ordenança deroga l’anterior, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 28 d’octubre de 
1999, i publicat el seu text íntegre en el BOPT núm. 297 de 29 de desembre de 1999.  
 
Text definitiu aprovat per ple de data 17 de mar de 2016, BOPT número 96 de 20 de maig de 2016. 
 


