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ORDENANÇA N. 17 
 
OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA. 
 
 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE. 
 
Article 1r. 
 
Exercitant la facultat reconeguda a l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 57 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, i segons el que assenyala l’article 20 de la pròpia Llei,  s’estableix, en 
aquest terme municipal, un preu públic per ocupació de terrenys d’ús públic per taules, 
cadires o elements anàlegs amb finalitat lucrativa. 
 
Article 2n. 
 
L’objecte de la present exacció està constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent de la 
via pública i béns d’ús públic per taules, cadires o elements anàlegs amb finalitat lucrativa. 
 
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. 
 
Article 3r. 
 
1.- Fet imposable. L’ocupació amb caràcter no permanent de la via pública o béns d’ús públic 
amb algun o alguns elements que constitueixen l’objecte de la present ordenança.   
 
2.- Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix des del moment en què 
l’aprofitament sigui autoritzat, o des que el mateix s’iniciï, sense la corresponent llicència 
municipal. La sol·licitud de llicència s’acompanyarà de l‘imprès d’autoliquidació que 
s’ingressarà a la dipositaria municipal. 
 
3. - Subjecte passiu. Estaran solidàriament obligats al pagament del preu públic: 
 

a) Els titulars de les respectives llicències municipals. 
b) Els beneficiaris dels aprofitaments regulats per la present ordenança. 
c) Els propietaris o arrendataris dels elements col·locats a la via pública o béns d’ús 

públic. 
d) Les persones o entitats encarregades de la col·locació, retirada o vigilància 

d’aquests elements. 
 
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 4r. 
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4.1.- Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertany 
aquest municipi, així com qualsevol mancomunitat, àrea metropolitana o altra entitat de la 
qual formi part. 
 
4.2.- Tindran una bonificació del 50% de la tarifa que s’especifica a l’art. 7 aquells 
establiments que acreditin que han tingut obert l’establiment durant tot l’any i que per tant han 
pogut instal·lar la terrassa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la quota anual a excepció dels 
mesos de juny a setembre, per la qual cosa, per a la seva aplicació i càlcul, es farà, 
prèviament, un prorrateig mensual extraordinari per poder excloure de la bonificació els 
mesos assenyalats. 
 
Quedaran exclosos de la present ordenança aquells establiments que no es trobin al corrent de 
pagament o que tinguin deutes amb la Corporació. 
 
La bonificació caldrà sol·licitar-la abans del 10 de desembre de l’any en curs, i els documents 
acreditatius i la forma de devolució es determinaran per resolució d’alcaldia. 
 
4.3.- Així mateix i acumulativa amb l’anterior s’aplicarà una bonificació als establiments que 
facin una inversió en les seves terrasses per adaptar-se a la nova Ordenança sobre Regulació 
de l’ocupació de via pública amb taules, cadires i altres instal·lacions anàlogues, d’acord amb 
l’establert en la seva Disposició transitòria 7ena sempre amb els següents condicionants: 
 
1r.- La inversió caldrà fer-se abans del 31 de maig de 2019 i caldrà justificar-se abans del 30 
de juny de 2019 
 
2n.- El beneficiari ha d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
o BASE. En aquest sentit l’Ajuntament realitzarà els tràmits pertinents per a comprovar-ho. 
 
3r.- La bonificació només s’aplicarà un any, 2017, 2018 o 2019 i es farà una vegada 
examinada la documentació justificativa. 
 
4t.- S’aplicaran els trams que s’indiquen a continuació per a l’aplicació de la bonificació: 
 
El càlcul es fonamenta en el nombre de vegades que la inversió representa respecte a la taxa 
que li tocaria pagar al beneficiari prèviament a l’aplicació de qualsevol bonificació. 
 
Així: 
 
i = inversió 
n = nombre de vegades que representa la taxa (3 - 2,5 – 2 -1,5) 
t = taxa 
 
Fórmula resultant: i = n.t 
 
D’acord amb això: 
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Inversió feta Bonificació 
i = 3 t 80% 

i = 2,5 t 60% 
i = 2 t 40% 

i = 1,5 t 20% 
 
Aquesta bonificació s’aplicarà una vegada s’hagi aplicat la corresponent a la del punt 4.2 
 
BASES I TARIFES 
 
Article 5è. 
 
Es prendrà com a base de gravamen la superfície ocupada pels elements que constitueix 
l’objecte d’aquesta ordenança, i com a unitat d’endeutament el metre quadrat. 
 
Article 6è. 
 
Es prendrà com a base per a fixar la present taxa el valor del mercat de la superfície ocupada 
per taules i cadires amb finalitat lucrativa, el qual s’establirà segons el Cadastre d’urbana, o en 
el seu defecte segons el valor dels terrenys de la mateixa entitat i anàloga situació. 
 
CATEGORIA DE CARRERS. 
 
Article 7è. 
 
L’esmentada exacció municipal es regularà amb la següent: 
 

TARIFA 

Llicències per: 
Categoria de 

carrers Euro/m2 

Taules i 
cadires 

1a 51,55€ 
2a 41,25€ 
3a 30,95€ 

 
La tarifa de la 1ª. Categoria de carrers no inclou la taxa establerta anualment pel Ministeri de 
Medi Ambient que es liquidarà de manera complementaria. 
 
1ª categoria: Botigues de Mar, c/ Pescadors, c/ l’Enviada, Pl. Consolat de Mar, tram final c/ 
Pins i tram final c/ Pons d’Icart, tram final del Camí del Prat (des de Francesc de Mar), c/ 
Llebeig i tram final del c/ Pont de Mar i c/ Marinada (ambdós des del c/ Llebeig). 
 
2ª categoria: resta Barri Marítim no inclòs en la 1a categoria fins a la via del tren (c/ de la 
Fassina) 
 
3ª categoria: resta del poble 
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Aplicar les tarifes abans esmentades per màquines o mercaderies, segons fracció. 
 
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA 
 
Article 8è. 
 
1.- Qualsevol persona o entitat que pretengui beneficiar-se de qualsevol dels aprofitaments 
subjectes a gravamen d’acord amb la tarifa precedent d’aquesta ordenança, haurà de sol·licitar 
de l’Ajuntament la llicència oportuna o permís. 
 
2.- Les llicències s’entendran caducades sense excusa i sense pretext a la data assenyalada per 
al seu acabament. 
 
3.- A totes les sol·licituds, se’ls podrà exigir un dipòsit o fiança afecta al resultat de 
l’autorització. 
 
4.- S’estableix el sistema d’autoliquidació previ a la concessió de la llicència. 
 
5.- El període de cobrament en voluntària de la taxa d’ocupació de via pública pels 
establiments que hagin sol·licitat llicència periòdicament es realitzarà els mesos de març, 
abril. 
 
Article 9è. 
 
Segons el que preceptuen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l’article 27.5 
de la Llei de Taxes i Preus Públics, si per causes no imputables a l’obligat el pagament del 
preu, no té lloc la utilització privativa o l’aprofitament especial es procedirà a la devolució de 
l’import que correspongui. 
 
Article 10è. 
 
Les quotes no satisfetes es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu, quan 
hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense que s’hagi pogut aconseguir el seu 
cobrament malgrat haver estat requerits per a això, segons prescriu l’article 27.6 de la Llei de 
Taxes i Preus Públics. 
 
RESPONSABILITAT 
 
Article 11è. 
 
A més del que s’assenyala a la present ordenança, en cas de destrucció o deterioració del 
domini públic local, senyalització, enllumenat o d’altres béns municipals, el beneficiari o els 
subsidiàriament responsables estaran obligats al reintegrament del cost total. 
 
PARTIDES FALLIDES 
 
Article 12è. 
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Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel 
procediment de recàrrec, per a la declaració de les quals es formalitzarà l’oportú expedient 
d’acord amb el que preveu el vigent Reglament General de Recaptació. 
 
INFRACCIONS I DEFRAUDACIÓ 
 
Article 13è. 
 
Es consideraran infractors els que sense la corresponent autorització municipal i consegüent 
pagament de drets, duguin a terme les utilitzacions o aprofitaments que assenyala aquesta 
ordenança, i seran sancionades d’acord amb l’ordenança general de Gestió, Recaptació i 
Inspecció d’aquest Ajuntament i subsidiàriament la llei general tributària, tot això sense 
perjudici de les altres responsabilitats civils o penals a les que puguin incórrer els infractors. 
 
VIGÈNCIA 
 
La present ordenança començarà a regir des de l’1 de gener i romandrà vigent, sense 
interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
APROVACIÓ 
 
La present ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 
dia 30 de novembre de 1989, modificada per sessions de 21 de novembre de 1991, 13 de 
novembre de 1992, 19 de novembre de 1993, 15 de novembre de 1994 i 30 d’octubre de 
1996; modificada en sessió extraordinària de data 6 de novembre de 1997, modificada pel ple 
en sessió extraordinària de 16 d'octubre de 2001, modificada pel Ple en sessió extraordinària 
de 18 d’octubre de 2002, en sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2004, en data 19 
d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 22 
d’octubre de 2011, 23 d’octubre de 2012 i 30 de gener de 2017. 
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
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