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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA O L'APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
RELATIU A OCUPACIÓ DE TERRENYS 

D'ÚS PÚBLIC PER 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT 

LUCRATIVA 
 

ARTICLE 1. Fonament Legal 
 

Este Ajuntament d'acord amb el que 
disposa l'article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i de conformitat amb el que preveuen els articles 
57 i 20 del Reial Decret 2/20004 de 5 de març 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals, establix la 
taxa per la utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic local relatiu a 
ocupació de terrenys d'ús públic per taules i 
cadires amb finalitat lucrativa, que es regularà 
per la present Ordenança, redactada segons el 
que disposa l'article 16 i següents del Reial 
Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

 
Article 2. Fet Imposable 

 
Constituïx el fet imposable de la taxa la 

utilització privativa o l'aprofitament especial que 
es derive de l’ocupació de terrenys d'ús públic 
local amb taules i cadires i d’altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa, previst en la lletra 
l, de l'apartat 3r de l'article 20 de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 

 
ARTICLE 3. Subjectes Passius 

 
Són subjectes passius d'aquesta taxa: 

 
a) Les persones naturals o jurídiques 

titulars de les respectives 
llicències. 

b) Les empreses, entitats o 
particulars beneficiaris dels 
aprofitaments. 

c) Els propietaris o arrendataris dels 
elements col·locats en la via 
pública o béns d'ús públic. 

d) Els que es beneficien de 
l'aprofitament si es va procedir 
sense l'oportuna autorització 

 
En aquest últim cas, el seu 

cobrament no suposa l'atorgament de 
l'autorització administrativa, per la qual cosa el 
titular podrà ser requerit per a retirar el que 

instal·la o ho retirarà l'Ajuntament a la seua 
costa. 

 
ARTICLE 4. Responsables 

 
1. Respondran solidàriament de les 

obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es 
referixen els articles 41 i 42 de la Llei General 
Tributària 58/2003 de 17 de desembre. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els 

administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, 
societats i entitats en general, en els supòsits i 
amb l'abast previstos en l'article 43 de 
l'esmentat text legal. 

 
ARTICLE 5. Quota tributària 

 
Als efectes previstos per a l'aplicació 

de la tarifa, les vies públiques d'aquest municipi 
es classifiquen en una sola categoria. 

 
La quantia de la taxa regulada en 

aquesta Ordenança serà la fixada en l'apartat 
següent, atenent a la superfície expressada en 
metres quadrats, l'ocupació de la qual quede 
autoritzada en virtut de la llicència, o la realment 
ocupada si fóra major. 

 
La liquidació de les taxes es practicarà 

segons el nombre de taules o elements anàlegs 
sol·licitats. 

 
 S’establixen dos temporades: 

 De l’1 de març al 31 d’octubre. 
 De l’1 de novembre al 29 de febrer. 

 El metre quadrat de superfície és d’1,7 
 € mes. 
 

 Si la superfície d’actuació és la mateixa 
per a ambdues temporades, es podrà sol·licitar 
una única autorització anual. En cas contrari 
haurà de sol·licitar-se una autorització per a 
cada temporada. 

 
En les autoritzacions no es permet el 

prorrateig per mesos, trimestres, semestres o 
bimestres, excepte en els casos de concessió 
d'autoritzacions per primera vegada a subjectes 
passius que mai no hagueren sol·licitat abans 
l'autorització, en el seu cas se'ls cobrarà en la 
modalitat d'autorització els mesos que queden 
per a gaudir de l'ocupació.  

 
Si el nombre de metres quadrats de 

l'aprofitament no fóra sencer s'arredonirà per 
excés al quart de metre més pròxim o fracció. 
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Les liquidacions practicades segons les 

dades de l'expedient de l'autorització tindran 
caràcter provisional, les quals estaran subjectes 
a posterior comprovació, i es podrà generar 
noves liquidacions complementàries. 

 
ARTICLE 6. Normes d'aplicació 

 
La liquidació de la taxa es practicarà 

anualment en base a la superfície d'ocupació 
autoritzada per la llicència municipal. 

 
A aquest efecte es computarà la 

superfície d'ocupació autoritzada tant per a les 
taules i cadires com per a elements auxiliars 
(separadors, tendals, estufes, etc.) 

 
Per al càlcul de la liquidació, es el cas 

de les taules, s’entendrà que la sol·licitud d’una 
taula inclou una taula i quatre cadires i que 
ocupa 2,56m2 ,per tant l’import a liquidar serà de 
4,35€ per unitat i per mes. 

 
En el cas de les estufes, s’entendrà 

que ocupa 1,00m2 i l’import a liquidar serà d’1,7€ 
per unitat i per mes. 

 
La liquidació de qualsevol altre element 

anàleg s’efectuarà de conformitat amb els 
metres que ocupe. 

 
Les autoritzacions comprenen el 

període comprés entre l'1 de març al 31 
d’octubre , tots dos inclusivament, de l'any a què 
es referisquen. 

 
 L’horari serà de 8h a00.30h de dilluns a 
dijous , i de 8h a 1h de divendres a diumenge i 
vespra de festiu. 
 
 En ambdós casos amb mitja hora de 
desmuntatge de la terrassa. 
 
 La retirada de tots els elements de la via 
pública es portarà a cap en el moment del 
tancament del local, aquest horari serà d’obligat 
compliment per a tot tipus d’establiment, 
independentment de l’horari autoritzat en 
l’interior dels locals en què s’exercisca l’activitat. 

 
ARTICLE 7. Meritació 

 
La taxa es merita quan s'inicie l'ús 

privatiu o l'aprofitament especial. 

 
No obstant això, s'exigirà l'ingrés previ 

del seu import, que el subjecte passiu haurà 
d'acreditar quan retire l'autorització. 

 
Quan s’ha produït l’ús privatiu o 

l’aprofitament sense sol·licitar llicència, la 
meritació de la taxa té lloc en el moment de 
l’inici de l’aprofitament per la simple existència 
de la instal·lació en la via pública o terrenys d’ús 
públic.  

 
 
 

ARTICLE 8. Administració i cobrament 
 

1. El cobrament de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança s'efectuarà anualment per 
mitjà de liquidació, com ingrés previ a 
l'autorització que es realitzara en la Tresoreria 
Municipal o Banc o Caixa d'Estalvis de la 
localitat on establira l'Ajuntament. 

 
2. La no satisfacció de la taxa en el 

termini i la forma estipulats, comportarà la 
retirada de l'autorització . 

 
ARTICLE 9. Normes de Gestió 

 
1. Les persones o entitats interessades 

en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar 
prèviament la corresponent llicència, realitzar el 
depòsit previ al qual es referix l'article 8 de la 
present Ordenança i formular declaració en 
què conste la superfície i els mesos de 
l'aprofitament, els elements que s’instal·laran, 
així com un plànol detallat de la superfície que 
es pretén ocupar i de la seua situació dins del 
municipi. 

 
La sol·licitud es realitzarà cada any 

amb una antelació de dos mesos a la data de 
l’inici de la temporada corresponent per a la qual 
se sol·licita l’esmentada ocupació, a excepció 
dels establiments de nova obertura que la 
podran sol·licitar, després de l’obtenció de 
l’oportuna llicència, per a la resta de la 
temporada pendent, i amb un informe previ 
tècnic li serà tramitada la seua autorització. 

 
2. Els servicis tècnics d'aquest 

Ajuntament, comprovaran l'exactitud de les 
dades de les declaracions de les persones 
interessades, i informaran sobre la possibilitat, 
viabilitat o conveniència de la concessió de la 
llicència o autorització i si és el cas, podran 
proposar les modificacions que s'estimen 
necessàries amb vista a evitar trastorns de 
circulació, pas de vianants, etc. 

 
3. Comprovades les sol·licituds 

formulades, si s’estimen conformes, es 
concediran les autoritzacions, si s’hi donaren 
diferències, es notificaran a les persones 
interessades i es giraran , si és el cas, les 
liquidacions complementàries que procedisquen, 
i es concediran les autoritzacions una vegada 
esmenades les diferències pels interessats i 
realitzats, si és el cas, els ingressos 
complementaris que procedisquen. 

 
4. Les autoritzacions tindran caràcter 

anual, personal i intransferible. El seu 
incompliment donarà lloc a l'anul·lació de la 
llicència. 

 
 Així mateix concedida l'autorització, 

 s'entendrà que aquesta s'estén durant tot el 
 període per al qual va ser sol·licitat 
 l'aprofitament amb independència que el titular 
 faça ús o no en faça. 

 



Ordenances municipals Ajuntament d’Albal 

Pàgina 3 de 4 

 

 

 
ARTICLE 10. Obligacions de la persona 
titular 

 
 La persona titular de l’autorització estarà 
obligada: 
 
1. A col·locar en l’exterior de la porta de 
l’establiment , adossada a la façana i protegida 
degudament l’autorització atorgada per 
l’Ajuntament. 

 
2. A retirar de la via pública les taules i les 
cadires diàriament durant l’horari en què no 
estiga permés l’exercici de l’activitat, no es 
podrà en cap cas utilitzar la via pública com lloc 
d’emmagatzemament d’elements o mobiliari, 
encara que s’efectue en la porció de domini 
públic autoritzat. 

 
3. Mantindre en condicions de salubritat i 
ornament, tant les instal·lacions com l’espai 
ocupat. 

 
4. Desenvolupar l’activitat en els termes de la 
normativa d’espectacles, establiments públics i 
activitats recreatives i subjectes a la norma. 

 
5. Deixar lliure de destorb i en perfecte estat el 
domini públic ocupat amb la finalització del 
termini de vigència de l’autorització, qualsevulla 
que siga la causa de l’extinció. 

 
 L'abonament d'aquesta taxa no eximix 
de l'obligació de reparar els desperfectes 
causats per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
per taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
ARTICLE 11. Infraccions i sancions 

 
 En tot el que es referix a la qualificació 
d'infraccions tributàries, així com de les sancions 
que a les mateixes corresponen en cada cas, 
caldrà ajustar-se al que disposen els articles 207 
i següents de la Llei General Tributària 
58/2003 de 17 de desembre. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 
Els subjectes passius que a la data 

d'entrada en vigor de la present Ordenança, 
estigueren gaudint d'un aprofitament especial 
del domini públic local amb caràcter anual, en el 
qual concorregueren les següents 
circumstàncies; seguiran gaudint-lo. 

 
a. Que l'aprofitament estiguera 

delimitat amb elements estructurals 
fixos (tendals,
marquesines, separadors, etc.). 

 
b. Que els esmentats elements 

estructurals estigueren instal·lats 
en les voreres amb una 
amplària de quatre metres 
mínims. 

 
Les esmentades autoritzacions anuals 

comprenen el període que transcorre entre l'1 
de gener i el 31 de desembre de l'any a què es 
referisquen, sent el metre quadrat de superfície 
de 18 € /anuals (1,5 €/mes) 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
 Queda suspesa l'aplicació d'aquesta 
Ordenança i no seran exigibles les tarifes 
previstes en l'article 5 durant el període  comprés 
entre l'entrada en vigor d'aquesta modificació de 
l'Ordenança i el 31 de desembre de 2021. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
 Atenent a circumstàncies especials 
d'emplaçament, l'Ajuntament podrà concedir 
autoritzacions de caràcter anual sempre que en 
l'aprofitament del domini públic local 
concorregueren les circumstàncies següents: 

 
a. Que l'aprofitament fora a ser delimitat 

amb elements estructurals fixos (tendals, 
marquesines, separadors, etc). 

 
b. Que els esmentats elements estructurals 

estigueren instal·lats en les voreres amb 
una amplària de quatre metres com a 
mínim. 

 
En els esmentats supòsits, els interessats 

junt amb la sol·licitud hauran d'acompanyar els 
documents següents:  

 
a) Llicència d'activitat i el seu 

funcionament al seu nom. 
b) Indicació dels elements del 

mobiliari que es pretenen instal·lar. 
c) Pla a escala en què s'arreplegue: 

 
1. Línia de fatxada de l'establiment. 
2. Amplitud de la vorera i de la 
calçada. 
3. Elements existents en la via 
publica, com ara arbres, papereres, 
contenidors, i qualssevol altres que 
permeten conéixer l'espai lliure 
existent per a compatibilitzar la resta 
d'usos permesos en la via pública 
amb la instal·lació pretesa. 

 
d) Espai que s’ha d’ocupar pel conjunt 

dels elements que pretenen 
instal·lar-se en la posició de 
prestació del servici a l'usuari. 

 
 En la tramitació de l'expedient es 
demanarà entre altres informe del servici 
municipal competent en l'atorgament de 
llicències d'activitats recreatives i espectacles 
públics. 
 
 Les esmentades autoritzacions anuals 
comprenen el període que transcorre entre l'1 de 
gener i el 31 de desembre de l'any a què es 
referisquen, i serà el metre quadrat de superfície 
de 18 € /anuals (1,5 €/mes). 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 
 La present Ordenança entrarà en vigor a 
partir del dia següent al de la seua publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà la 
seua vigència fins que s'acorde la seua 
modificació. 
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