7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER INSTAL·LACIONS DE QUIOSCS, TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA I LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC
ARTICLE 1. FONAMENT
D’acord amb el que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim
local, i amb l'article 20 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, s'estableix la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per instal·lacions de
quioscs, taules i cadires amb finalitat lucrativa i llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terreny d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de terrenys d'ús públic per instal·lacions de quioscos,
taules i cadires amb finalitat lucrativa i parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades
en terreny d'ús públic, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, així com l'estacionament per a
càrrega i descàrrega amb finalitats d'aprovisionament en supermercats i establiments anàlegs.

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats al favor de les quals
s'atorguen les llicències o els qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització.
No estaran subjectes al pagament de la taxa les administracions públiques, entitats de dret públic, associacions
inscrites en el registre municipal associacions o les entitats sense ànim de lucre previstes en l'article 2 de la Llei
49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives o normativa que la substituïsca, sempre que l'activitat a desenvolupar no porte aparellada una utilitat econòmica.
Les entitats sense ànim de lucre hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud d'autorització la documentació acre ditativa de tal condició.

ARTICLE 4. TARIFES
1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat
següent, atenent a la superfície ocupada, i si escau, al període d'ocupació i a la zona on se situa aquesta
ocupació.
A aquests efectes, s'estableixen dues zones diferenciades dins del municipi:
a) Zona 1. Integrada per: pg. de Blasco Ibáñez, pg. de Colom, pg. de Sant Pere, C/ d’Agustí Safon, C/ Major i
zona confrontant amb el port.
b) Zona 2. La resta de vies del municipi.

2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A) Instal·lacions de quioscos, venda de cupons etc.
Preu m²/ any

Preu m²/any

ZONA 1

ZONA 2

51,75 €

48,75€

En cas d'autoritzacions per període inferior a un any complet es prorratejarà, per mesos complets, la tarifa
anteriorment indicada.
B) Ocupació de taules i cadires, hamaques, para-sols, parades de gelats.
Tarifa m2/mes
Zona 1

3€

Zona 2

2,5€

C) Per la utilització de tendals o marquesines fixades a la via pública, s'incrementarà en un 50% la quantia que
resulte de l'aplicació de l'apartat 2. B) anterior, atenent a la superfície ocupada pel tendal o la marquesina.
D) Per la utilització de separadors, les mateixes quantitats anteriors per cada metre lineal i mes.
E) Per la instal·lació de barbacoes i altres elements auxiliars, les mateixes quantitats anteriors per cada metre
quadrat i mes.
F) Per la realització a la via pública d'espectacles i activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils i
desmuntables 0,15€ m²/dia.
S’aplicarà una tarifa de 0,06€ per m²/dia a aquells espectacles o activitats recreatives, en l'acord o resolució
d'atorgament de la llicència o autorització dels quals s'haja fet constar, prèvia acreditació en l'expedient, que el
citat espectacle o activitat té finalitats benèfiques o un especial interés social, de promoció econòmica o
cultural per al municipi. En aquest cas, una vegada notificat el citat acord o resolució, l'interessat haurà d'efectuar autoliquidació i ingrés de la taxa en el termini de quinze dies des de la recepció de la notificació i en tot
cas amb caràcter previ a l'ocupació.
G) Per la venda no sedentària en mercats periòdics, ocasionals o venda aïllada en ubicació fixa efectuats a la via
pública i previstos en l'ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, s'aplicaran les següents
tarifes:
a) Mercats dels dijous i mercats periòdics en general: 2,40€ per metre lineal frontal/dia. Aquesta taxa es podrà
gestionar en règim d'autoliquidació. El període a liquidar dependrà del que dispose el reglament i ordenança
municipal que regule aquestes autoritzacions. Podrà ser trimestral, semestral o anual, i s’haurà de fer efectiu el
pagament amb anterioritat a l'inici de l'ocupació. El període voluntari de pagament serà el mes natural anterior
a l'inici de l'ocupació. La falta de pagament d'un període serà causa de resolució de la llicència o autorització.
b) Mercats ocasionals i llocs de venda aïllada en ubicació fixa: 2,19€ m²/dia. S'aplicarà una tarifa de 0,15€
m²/dia en aquells casos en què en l'acord o resolució d'atorgament de la llicència o autorització s'haja fet
constar, prèvia acreditació en l'expedient, que el citat mercat o venda aïllada té finalitats benèfiques o un espe cial interés social, de promoció econòmica o cultural per al municipi. L’interessat haurà d'efectuar autoliquidació i ingrés de la taxa en el termini de quinze dies des de la recepció de la notificació i en tot cas amb
caràcter previ a l'ocupació.

H) Les parades ocupades amb mostra i objectes (expositors) tributaran conformement a la següent tarifa:
TIPUS DE CARRER
Qualsevol carrer

Per dia i m2

Per temporada i m2

Anual per m2

0,84€

50,49€

90,15€

I) Per la delimitació de zones per a càrrega i descàrrega amb finalitats d'aprovisionament en supermercats i
establiments anàlegs, amb una tarifa de 60,10 euros per cada metre quadrat.
Les quanties establides en la tarifa anterior seran aplicades íntegrament als deu primers metres quadrats de
cada ocupació. Cada metre quadrat d'excés patirà un recàrrec del 20% de la quantia assenyalada en la tarifa.
3. Per a la determinació de la superfície computable a l'efecte d'aplicació de la tarifa en els quioscos destinats
a la venda de flors i premsa, es tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a l'exposició dels
productes.
4. Als efectes previstos per a l'aplicació de totes les tarifes anteriors es tindrà en compte el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no anara sencer, s'arredonirà per excés per a obtenir la
superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines o separadors, barbacoes i altres elements
auxiliars es delimita una superfície superior a l'ocupada per taules i cadires, es prendrà aquella com a base de
càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzen per a tot l'any natural, i temporals, quan el període
comprén part d'un any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren
anuals.
5. En el cas d'un canvi de titularitat s'estableix una tarifa fixa de 6,01 euros.

ARTICLE 5. MERITACIÓ
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix:
a) Quan es tracte de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència.
b) Quan es tracte de concessions d'aprofitaments ja autoritzats, el dia primer de cada any o de cadascun dels
períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes.
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ
1.

Les quantitats exigibles conformement a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i
seran irreductibles pel període autoritzat.

2.

Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la corresponent llicència, formular declaració en la qual cost la superfície de l'aprofitament i 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, juntament amb la corresponent autoliquidació efectuada en la forma i manera
que indique l'Ajuntament.

3.

El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant autoliquidació en les entitats bancàries que a aquest efecte
indique l'Ajuntament.

4.

Els Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulada pels interessats, informant-se favorablement les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de llicències; si
es donaren diferències, es notificaran les mateixes als interessats i seguiran, si escau, les liquidacions complementàries que procedisquen. Les autoritzacions es concediran una vegada esmenades les diferències pels
interessats quan s’hagen realitzat els ingressos complementaris que procedisquen.

5.

a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc. podran traure's a licitació pública abans de la celebració de
les fires, i el tipus de licitació en concepte de preu mínim que servirà de base serà la quantia fixada en les
tarifes de l'article 3.2 d'aquesta ordenança.
b) Es procedirà amb antelació a la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles per a ser
subhastats, numerant les parcel·les que hagen de ser objecte de licitació i assenyalant-ne la seua superfície.
Així mateix, s'indicaran les parcel·les que puguen dedicar-se a autos de xoc, circs, teatres, exposicions
d'animals, restaurants, geladeries, bijuteries,etc
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzara una major superfície que la que li va ser adjudicada en
subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzant més el 100% de l'import de la puixança, a més de la
quantia fixada en les tarifes.
6. En cas que es deneguen les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devo lució de l'import ingressat.
7. En cas d'una ocupació de la via pública sense autorització o un excés d'ocupació sobre l'autorització, es
procedirà a liquidar la quantitat corresponent a l'excés d'ocupació de via sense perjudici l'aplicació de la sanció
corresponent.
8. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'haja obtingut la corresponent llicència pels interes sats. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència i a les sancions que
procedisquen.
9. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no s'acorde la seua caducitat per l'Alcaldia,
o es present baixa justificada per l'interessat o pels seus legítims representants en cas de defunció.
10. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del dia primer del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa que corresponga. Siga el que siga la causa que s'al·legue en contrari, la no pres tació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
11. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a tercers, sense la prèvia autorització
municipal. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de la llicència.

ARTICLE 7. INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions a la present ordenança se sancionaran d'acord amb els procediments i quanties assenyalats en
l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions i ocupació de la via pública, article 10, i amb els procediments fixats en els articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei general tributària.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 27 de maig del 2017.

