ORDENANÇA FISCAL NÚM 2.13.- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
ARTICLE 1r. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local i de conformitat al que es
disposa als articles 15 al 19 del textrefós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenysd’ús públic amb taules i cadires amb fi
nalitat lucrativa.
ARTICLE 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofi tament especial del
domini públic local que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb fi nalitat lucrativa.
ARTICLE 3r. Subjectes Passius.
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a les que s’atorguin les llicències o les que benefi ciïn de l’aprofi tament,
sense haver obtingut cap autorització.
ARTICLE 4t. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o Entitats. A
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a allò que
estableixen els articles42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
ARTICLE 5è. Beneficis Fiscals.
L’Estat, Les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la
taxa quan sol.licitin llicència per a gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments
especials necessaris pels serveis públics de comunicació que explotin directament i per als
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a defensa nacional.
Es concediran les exempcions o bonificacions següents en relació amb aquesta taxa:
S’estableix una bonificació de fi ns al 5% de la quota a favor dels subjectes passius que
domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera, anticipin pagaments
o duguin a terme actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos.

ARTICLE 6è. Quota tributària
1. La quota tributària a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de la tarifes següent:
Per cada metre quadrat ocupat 10€ per període.
2. A efectes de determinar la quantia de la taxa es considera com a període els sis mesos que
van des del maig a l’octubre ambdós inclosos, així com el període que va des del novembre a
l’abril ambdós inclosos, sense que es pugui fer el fraccionament de sis mesos d’una altra
manera a la prevista en aquesta ordenança.
3. Els períodes no seran fraccionables, de manera que l’ocupació durant part dels mesos
compresos a qualsevol dels dos períodes en que es divideix l’any natural suposarà el
naixement de l’obligació de satisfer la quota tributària.
ARTICLE 7è. Meritació i Naixement de l’Obligació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofi tament especial, estigui o no
autoritzada, tot això sens perjudici de la possibilitat d’exigir el dipòsit previ del seu import total
o parcial, de conformitat amb els articles 26.1 i 2 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.
Serà procedent la devolució de les taxes que s’hagin exigit, quan no es realitzi el seu fet
imposable per causes no imputables al subjecte passiu, segons l’article 12 de la Llei 8/1989, de
13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
De conformitat amb l’article 24.5 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, quan la utilització privativa o
l’aprofi tament especial comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el
benefi ciari, sense perjudici del pagament de la taxa que li correspon, està obligat a reintegrar
el cost total de les despeses respectives de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ de
l’import.
Si els danys són irreparables, l’Entitat ha de ser indemnitzada amb una quantia igual al valor
dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats.
Les entitats locals no poden condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i
reintegraments a què es refereix aquest apartat.
ARTICLE 8è. Gestió
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es realitzarà de conformitat amb la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i amb les altres Lleis reguladores de la
matèria, així com amb les disposicions dictades per al seu desplegament.
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofi tament sol·licitat o
realitzat.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofi taments regulats en aquesta
Ordenança han de sol·licitar la llicència i realitzar el dipòsit previ corresponent.
A petició de l’interessat es podrà fraccionar el pagament de la taxa corresponent a cada
període en dos pagaments, de manera que el primer es farà amb la sol·licitud o inici de
l’ocupació (mes de maig o mes de novembre) i el segon pagament haurà de fer-se dins dels

primers 15 dies dels mesos d’agost o febrer, segons es tracti del primer o segon període de
l’any.
Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar la durada de l’aprofi tament,
s’entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de baixa (la no
presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa).
ARTICLE 9è. Recaptació
Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions d’autoliquidació
tributària i a realitzar l’ingrés del seu import en la Caixa Municipal o mitjançant transferència
bancària al nº de compte de l’Ajuntament.
ARTICLE 10è. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, concretament els articles 181 i següents, així com les seves
disposicions de desplegament, de conformitat amb l’article 11 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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, que es va aprovar pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada
el dia 25 de setembre de 2013, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i será d’aplicació a partir del dia següent d’aquesta,
aquesta situació romandrà fins que no s’acordi la seva modificació oderogació expressa.
Publicada al BOp de Tarragona de 23 de novembre de 2013.

