AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i
altres elements amb finalitat lucrativa

Article 1. Fonament i naturalesa .
A l'empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3, l) i 58 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per ocupacions de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, veles,
marquesines i altres elements amb finalitat lucrativa.
Article 2. Fet imposable .
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament
especial dels terrenys d'ús públic amb taules i cadires, veles, marquesines, i altres
elements amb finalitat lucrativa, en els termes establerts a l'art. 5 d'aquesta
ordenança, on es regulen les tarifes que s'han d'aplicar.
Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei
general tributària, a les quals s'atorguin les llicències per a la utilització privativa
dels terrenys d'ús públic.
2. Són substituts del contribuent els propietaris dels establiments que originin
l'ocupació del domini públic i en tot cas el propietari dels elements.
Article 4. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i
39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general,
en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària .
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes
contingudes en l'apartat 3 d'aquest article.
2. En tot cas s'ha de tenir en compte el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà
per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que l'ocupada per
taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
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c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i
temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots
els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren nuls,
però meritaran la taxa pel temps d'ocupació d'acord amb l'article 7.
3. Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:
a) Per cada metre quadrat de superfície ocupada per taules i cadires . . . . 5 €
per m2 efectius d’ocupació / mes
L’Ajuntament podrà modificar la superfície sol.licitada, prèvia comprovació per
part del Servei de Vigilància Municipal
Article 6. Normes de gestió / mobiliari.
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent amb
la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. A més, hi hauran
d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dins del municipi.
2. Per part del Servei de Vigilància Municipal d'aquest municipi es faran les
comprovacions i investigacions de les declaracions formulades pels interessats
3. Les persones o entitats interessades hauran de sol.licitar en cada exercici
econòmic la superfície de l'aprofitament a utilitzar indicant el període de l’any que
tindrà lloc l’ocupació de la via pública.
4. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin
obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar
la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les
sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o
sotsarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació
de la llicència.
6. L’autorització d’una ocupació no podrà entorpir la lliure circulació dels vianants.
Quan aquesta es vegi afectada, l’Ajuntament es reserva el dret a modificar o
anul.lar les autoritzacions concedides de reserva de la via pública per la
instal·lació de taules i cadires sobre les voreres.
7. L’horari de les terraces vindrà determinat per Resolució de l’Alcaldia.
8. S’estableix un període de 4 anys per adaptar el mobiliari de les terrasses amb
l’objectiu d’assolir una estètica uniforme, de no complir aquests requisits no seran
autoritzada l’ocupació de la via pública.
El mobiliari que es col·loqui a la via pública:
• No podrà contenir publicitat de marques comercials tret de l’inscripció del
nom de l’establiment.
El color de tendals, parasols seran d’algun dels establerts a la gama cromàtica
establerta al POUM per a les façanes, si és el cas, o d’un to que armonitzi amb
l’entorn. Serà preceptiu un informe tècnic al respecte que avali la proposta de la
propietat.
Article 7. Meritació.
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1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o aprofitament especial.
2. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la
llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat
aprofitament.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del 14 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà
vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Es modifica parcialment pel ple de la corporació de data 14 d’octubre de 2004, i
començara a regir el dia 1 de gener de 2005.
Es modifica parcialment l’article 5 de Quota tributària pel ple de la corporació de
data 13 d’octubre de 2005, i començara a regir el dia 1 de gener de 2006.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment pel Ple de la corporació
de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament el punt
5.3.a) de quota tributària, pel Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament el l’article
6 de Normes de gestió, pel Ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2011 i
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament el punt
3b) de l’article 5, corresponent a quota tributària; els articles 6, i 7, de Meritació i
se suprimeixen els articles 8, 9, 10 i 11 de l’ordenança; , pel Ple de la corporació
de data 6 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament el punt
l’article 6 , pel Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2018.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament part de
l’article 5.3, corresponent a quota tributària així com part de l’article 6.2 de
Normes de gestió, per tal que sigui el Servei de Vigilància municipal qui faci les
comprovacions, pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre de 2019 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2020.
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