1.

Taxa per aprofitament especial de la via pública.

Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.3.l), del text refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'ús privatiu o aprofitament
especial de la via pública que es regeix per aquesta ordenança.
Art. 2n. Constitueix el fet imposable els usos i aprofitaments directes i indirectes de la via
pública, del sòl, la volada i el subsòl, terrenys públics o del comú, encara que no tinguen
condició legal de carrers i els llocs i espais de lliure accés per al públic que restringesquen
l'ús públic o depreciació especial dels béns o instal·lacions o que tinguen per finalitat un
benefici particular malgrat no concórrer aquestes circumstàncies.
Art. 3r. L'obligació de contribuir naix per l'atorgament de la llicència, l'autorització o la
concessió municipal o per l'ús, el gaudi o l'aprofitament per als supòsits a què fa
referència l'art. 2n. d'aquesta ordenança quan es realitzen sense l'autorització municipal
corresponent.
Art. 4t. Estan obligats al pagament com a subjectes passius:
a) Els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions municipals.
b) Els qui, sense llicència, autorització o concessió, realitzen els actes subjectes a
tributació per aquesta ordenança.
c) Els qui, inscrits en el padró, no han presentat la baixa corresponent, en el supòsit
d'haver cessat en l'aprofitament.
d) Per als supòsits d'ocupació de via pública per període superior a un any, la gestió es
farà per mitjà del padró.
e) Les empreses explotadores de serveis públics d'abastiment d'aigua; tramvies urbans i
interurbans, encara que siguen aeris o subterranis; subministrament de gas, electricitat,
telèfon i altres de naturalesa anàloga.
Art. 5è. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:
1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.
Aparells automàtics en €
a) Aparells de venda automàtica, any
24,49
b) Aparells de venda automàtica per fira
20,80
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
Objecte
És objecte d’aquest apartat regular la utilització i l’establir les condicions necessàries per a
un correcte ús de la via pública amb taules i cadires.
Utilització en precari
Al tractar-se d’un espai públic les autoritzacions o llicències es concediran sempre en
precari, poden ser revocades quan per causes d’interés general així s’aconselle,
igualment es podrà reduir l’espai assignat i fins i tot la seu supressió total, sense que
aquest fet done lloc a cap tipus d’indemnització, encara que s’haguera emès la
corresponent llicència.
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Sectors i categories
Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les especials condicions,
queda de la següent manera:
Categoria Especial – Albereda Jaume I, Avinguda de Selga.
Categoria Primera – Pl. La Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boix, Gregorio Molina i
Baixada de l’Estació.
Categoria Segona – Les restants vies de la població.
Materials
Els materials que s’utilitzaran a les terrasses situades en les zones de Categoria Especial
i Categoria Primera seran de vímet o de ferro de forja, sense continguts publicitaris, les
ombrel·les o parasols seran de colors de tonalitats crema sense anuncis publicitaris, i
aquests no podran estar fixats de forma permanent a la via pública.
Neteja
Els adjudicataris de les llicències atorgades en base a la present ordenança, tindran cura
de forma continuada i acurada de la neteja de la superfície assignada, sent-ne
responsables, el no compliment o falta d’atenció a aquest requisit donarà lloc a la
supressió de la llicència. Diàriament es retiraran les taules i cadires de la via a l’objecte de
què els equips de neteja municipals realitzen la neteja de la via pública, en cap cas les
taules i cadires romandran en la via pública quan no s’estiguen utilitzant.
Superfície màxima i mínima
Als efectes d’establir les diferents superfícies a ocupar per l’ús de les terrasses es tindrà
especialment en compte la longitud de la façana de l’establiment, establint-se com a
mesura mínima l’ocupació de l’espai de la façana de l’establiment que es tracte, tota
ocupació superior a la longitud de la façana de l’establiment es concedirà de forma
discrecional previ informe dels tècnics municipals, sempre que concórreguen
circumstàncies especials, o quan almenys no entorpisquen el pas dels vianants o que dita
ocupació no impedisca el normal desenvolupament d’altres activitats establertes en els
locals comercials immediats al lloc de l’ocupació.
Setmana de Fira
L’ocupació que es realitze en el mes d’agost amb motiu de la Fira, és independent de la
realitzada durant la temporada d’estiu, aquesta tindrà caràcter especial i el període
d’ocupació comprén des de l’1 al 31 d’aquest mes.
Efectivitat de la llicència d’ocupació
Les llicències d’ocupació concedides seran efectives en el moment en què es liquiden les
taxes corresponents, no podent invocar l’acord de concessió de la llicència per a justificar
l’ocupació, si el titular no ha satisfet les taxes previstes en aquesta ordenança i a més a
més es troba al corrent de totes les seues obligacions amb la Hisenda Municipal.
Seguretat de les instal·lacions
Tot adjudicatari de la llicència estarà obligat a subscriure la corresponent Assegurança de
Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura, amb la finalitat de fer front
a possibles accidents que es podràn ocasionar pel seu ús.
Els serveis de la Policia Local, emetran el preceptiu informe sobre les condicions de
seguretat amb relació al trànsit rodat i d’altres circumstàncies que consideren adequades.
Les terrasses disposaran de l’adequada protecció, amb la finalitat que des d’aquestes no
es puga accedir a la calçada de forma directa, a tal efecte es col·locaran les tanques
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corresponents, les quals harmonitzaran amb l’entorn urbà, sent preferiblement de fusta i
color blanc.
Períodes d’ocupació
El pagament de la taxa done dret a l’ocupació de la via pública durant tot l’any excepte el
mes d’agost
Fira d’agost. Tot el mes d’agost.
S’estableix la modalitat d’ocupació especial de cap de setmana dins de la temporada
d’estiu.
Mesures i mòduls
Les taxes es reportaran per l’ocupació de metres quadrats que s’empren a les terrasses.
Les taxes es reportaran per l’ús d’unitats de taula, entenent-se com a tal aquelles que
comprenguen les mesures de 0’90 x 0’90 metres, o fracció, la qual porta aparellada la
quantitat de quatre cadires.
Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les següents:
Categoria especial
Unitat (taula i quatre cadires)
47,90
Categoria primera
Unitat (taula i quatre cadires)
30,45
Categoria segona
Unitat (taula i quatre cadires)
21,90
Ocupació cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) € setmana
15,00
Per a la setmana de Fira d’Agost, mes d’agost, s’estableixen les següents tarifes:
Categoria especial
Unitat (taula i quatre cadires)
28,00
Resta categories
Unitat (taula i quatre cadires)
22,00
Infraccions i sancions
Als efectes de la present ordenança, es consideren infraccions totes les accions tendents
a vulnerar de manera voluntària com involuntària el present text, tals com la deguda
protecció amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en la neteja de la superfície,
ocupació major a la concedida, etc., i sancionades amb les quanties següents:
Infraccions molt greus fins a 3.000 euros
Infraccions greus fins a 1.500 euros
Infraccions lleus fins a 750 euros
Per a l’ocupació de taules i cadires de la via publica es considere com a falta molt greu
que s’instal·len el 100 per cent o més de les sol·licitades, o la reiteració d’una falta greu.
Es considera falta greu instal·lar el 50 per cent o més de les sol·licitades o la reiteració
d’una falta lleu, i es considera falta lleu instal·lar fins un 50 per cent mes de les
sol·licitades, en tot cas la tramitació de l’expedient determinarà la tipologia de la falta
d’acord amb els articles 139 a 141 de la Llei de Bases de Règim Local
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres.
Per a les obres el termini d’execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 10% de la
quota líquida de l’impost sobre construccions,.
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 6 mesos es practicarà la liquidació
provisional, tenint en compte el termini d’execució fixat en el projecte, segons la tarifa de
5,07€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a aquest efectes, els sol·licitants
de les llicències deuran aportar plànol on conste la superfície que es pretén ocupar a
l’objecte de practicar la liquidació provisional. A la finalització de les obres es practicarà la
liquidació definitiva tenint en compte la duració efectiva de les obres.
Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d’actuació o en la zona de
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Bixquet i l’execució de les obres que no impliquen l’ocupació de la via pública, estaran
exemptes d’aquesta taxa.
1.2. Llicència per a l’exercici d’activitats a la via pública.
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques €
417,48
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció

167,40

Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a més,
la despesa d’aquest servei.
1.2.2. Per a la resta d’activitats:€
a) Si és al dia, per metre lineal o fracció
5,55
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció
1.3. Per la instal·lació de caixers automàtics.
Per cada caixer amb accés directe des de la via pública, per any

29,12
538,46

2. Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.
L’ocupació de la via pública per al desplegament d’activitats recreatives s’adiu a la tarifa
següent:
2.1.1. Closos i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d’espectacle
67,42
Fins 1.000 espectadors de capacitat:
Més de 1.000 espectadors de capacitat:
183,32
Exempts els espectacles d´interés culturals adreçats a gent menuda que no utilitzen
animals en les seues actuacions
2.1.2. Tarifes per fires i altres
FIRA DEL BESTIAR
Per Box
20,00
Per pessebre o corralet (amb capacitat per a 6 animals)
35,00
Per carpa 5 X 5
150,00
FIRA D’AGOST I ALTRES, PER ATRACCIONS I LLOCS DE VENDA
Llocs de venda categoria 1ª (reial de la fira) per m2.
22,70 €
Llocs de venda categoria 2ª (voreres interiors) per m2.
20,00 €
16,00 €
Llocs de venda garrots per m2.
Atraccions per ml.
Ocupacio vía pública (carpa) (Reial de la Fira) de 5 X 5 mts
Ocupacio vía pública (carpa) (Reial de la Fira) de 3 X 2,50 mts
Ocupacio vía pública (carpa) (Convento Consolación) de 3 X 2,50 m
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100,00 €
300,00 €
180,00 €
120,00 €

FIRA DE NADAL
Atraccions en Fira de Nadal per metre lineal

24,00 €

Llocs de venda per metre lineal
28,00 €
Si l’Ajuntament decidira que l’adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant subhasta,
aquests preus s’entendran com a mínims.
2.2. Quioscs.
Per l’aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quioscs, regeix la
tarifa següent:
En carrers de primera categoria per m2 o fracció, a l’any.
74,27
En carrers de segona categoria per m2 o fracció, a l’any
37,25
Nota: Carrers de primera categoria: estan compresos l’albereda de Jaume I, l’avinguda
Selgas, la plaça de la Bassa, Vicente Boix, República Argentina, Gregori Molina i Baixada
de l’Estació. Carrers de segona categoria: la resta no esmentada adés.
2.3. Aprofitaments especials de sòl, volada i subsòl.
2.3.1 Les empreses explotadores de subministres que afecten la generalitat o a una part
important del veïnat, reportaran el preu públic regulat en aquesta ordenança fiscal, en tot
cas i sense excepció, en quantia equivalent a l’1’5% dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguen anualment en aquest terme municipal dites empreses.
2.3.2 La Quantia que per aquest preu dega satisfer la Companyia Telefònica Nacional
d’Espanya, SA, s’ajustarà a allò previst en la Llei 15/1987, de 30 de juny, sobre tributació
de dita entitat i normes que la desenvolupen.
Article 6è: Els subjectes passius del tribut poden liquidar-lo emplenant els impressos que
a l'efecte els facilitarà l'Administració municipal.
Article 6è bis Exempcions i bonificacions:
Així mateix estaran exemptes de la taxa les entitats publiques
Gaudiran d’una bonificació del 90% de la taxa les organitzacions i associacions sense
ànim de lucre,excepte en la fira d’agost.
Art. 7è Les que es fan per liquidació de l'Administració es notificaran amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d'impugnació que poden ser exercits, amb indicació de terminis i òrgans
davant els quals s'haurà d'interposar.
c) Lloc, termini i forma com ha de ser satisfeta.
Art. 8è. Els drets consignats en l'apt. 3 de l'art. 6è. revestiran la modalitat de cànon anual i
són independents i compatibles amb el que en concepte de llicències o permisos
d'instal·lació i d'obertura de rases s'estipula en la tarifa continguda en les ordenances
reguladores respectives.
Art. 9è. Les quotes pels drets regulats en l'apt. 3 de l'art. 6è. hom les entèn meritades
l'últim dia de l'exercici econòmic.
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Si durant l'exercici econòmic l'empresa cedeix en una altra l'explotació dels serveis
objecte d'exacció, la liquidació es farà a càrrec de l'empresa cessionària per tot el període
de l'exercici econòmic, sense perjudici de la responsabilitat subsidària que s'estableix a
càrrec de l'empresa cedent.
Art. 10. L'import de les liquidacions o liquidacions provissionals s'ingressaran a la caixa
municipal i se n'expedirà la carta de pagament corresponent.
Art. 11. Les liquidacions practicades per l'Administració se satisfaran dins els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
Art. 12. Les quotes i liquidacions no satisfetes dins el període voluntari i llur pròrroga seran
exigides per la via de constrenyiment d'acord amb el reglament susdit.
Art. 13. Hom considera partides per cobrar les quotes que no s'han pogut fer efectives pel
procediment de constrenyiment.
Per a llur declaració, s'instruirà l'expedient oportú d'acord amb el que disposa el
Reglament General de Recaptació.
Art. 14. Pel que fa a l'acció investigadora del tribut, a infraccions tributàries i a les seues
diferents qualificacions, com també a les sancions que corresponen en cada cas, regeix el
que disposen la Llei de Bases 7/85, de 2 d'abril; el text refoòs de la Llei d’Hisendes
Locals, i la Llei General Tributària.
Art. 15. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020 i vigeix fins a ser
modificada o derogada expressament.
(Última modificació publicada en el BOP 225 de 22 Novembre de 2019)
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