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ORDENANÇA FISCAL NÚM 28. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, 
TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
 
 
 
 
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola, i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 15 a 27 i 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, aquest Ajuntament estableix la «taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i 
altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa» de conformitat amb allò que 
estableix aquesta Ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 2. Àmbit d’Aplicació 
Aquesta Ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal de Térmens.  
 
ARTICLE 3. Fet Imposable 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ocupació de terrenys d’ús públic 
local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb 
finalitat lucrativa en els supòsits previstos en l’article 7 d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 4. Subjecte Passiu 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en qualitat de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, següents: 



 
 
 

 

 
— Els titulars de llicències o concessions municipals i aquells el benefici dels 
quals redundi l’aprofitament o utilització privativa del domini públic local. 
— Aquells que, sense llicència o concessió, realitzin algun dels aprofitaments 
inclosos en aquesta Ordenança. 
— Aquells que, cessats en l’aprofitament, no presentin a l’Entitat local la baixa 
corresponent. 
 
 
ARTICLE 5. Responsables 
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o 
Entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats 
tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre 
subsidiària. 
 
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, 
s’estarà a allò que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
ARTICLE 6. Beneficis fiscals 
No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
 
ARTICLE 7. Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa serà la que es fixa a continuació, segons la 
superfície ocupada expressada en metres quadrats: 
 
Per cada metre quadrat de superfície ocupada: al mes..................... 1,16 € 
 
Regles particulars d’aplicació: 
 

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, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una 
superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 
prendrà la superior com a base de càlcul. 

c. Les llicències per ocupar un porció de la via pública es concediran per 
una durada mínima d’un mes. En cas de manca d’especificació, 
s’entendrà atorgada per la resta d’any en curs. 

d. L’Ajuntament es reserva el dret d’ús sobre la via pública i els subjectes 
passius estan obligats a deixar lliure la zona ocupada. La reserva no pot 
durar més que el concedit a la llicència i s’hauran de retirar tots els 
elements de l’ocupació subjectes passius. 

 
ARTICLE 8. Meritació i naixement de l’Obligació 
La taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
estigui o no autoritzada, tot això sens perjudici de la possibilitat d’exigir el 



 
 
 

 

dipòsit previ del seu import total o parcial, de conformitat amb els articles 26.1 i 
2 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. 
 
Serà procedent la devolució de les taxes que s’hagin exigit, quan no es realitzi 
el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu, segons 
l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. 
 
De conformitat amb l’article 24.5 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, quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la 
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense 
perjudici del pagament de la taxa que li correspon, està obligat a reintegrar el 
cost total de les despeses respectives de reconstrucció o reparació i fer-ne el 
dipòsit previ de l’import. 
 
Si els danys són irreparables, l’Entitat ha de ser indemnitzada amb una quantia 
igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats. 
 
Les entitats locals no poden condonar totalment ni parcialment les 
indemnitzacions i reintegraments a què es refereix aquest apartat. 
 
ARTICLE 9. Període impositiu 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a 
terme l’ocupació de la via pública, que com a mínim serà d’un mes .  
 

2. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, s’ entendrà prorrogada mentre 
l’alcaldia no acordi la seva caducitat o l’interessat no presenti la baixa 
justificada. Per tant, no serà necessari fer la sol.licitud expressa de l’autorització 
cada vegada. Si no hi ha canvis respecte a l’autoritzat fins a la data, aquesta 
s’anirà prorrogant en les mateixes condicions que la concessió de l’autorització 
inicial. L’únic que l’interessat haurà de fer és el pagament de l’import de la taxa 
que correspongui .  
 
3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del mes següent. Sigui quina 
sigui la causa que hom al.legui en contrari, la no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 
 
4. Les llicències tenen caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a 
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul.lació de la llicència. 
 
ARTICLE 10. Gestió 
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es realitzarà de 
conformitat amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i amb 
les altres Lleis reguladores de la matèria, així com amb les disposicions 
dictades per al seu desplegament. 
 
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 



 
 
 

 

Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats 
en aquesta Ordenança han de sol·licitar la llicència i realitzar el dipòsit previ 
corresponent. 
 
ARTICLE 11 Recaptació 
El pagament de la taxa es pot fer efectiu a les oficines municipals o a través de 
transferència bancària. 
 
ARTICLE 12. Infraccions i Sancions Tributàries 
En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, concretament els articles 181 i següents, 
així com les seves disposicions de desplegament, de conformitat amb l’article 
11 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. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança Fiscal, que es va aprovada provisionalment  pel Ple 
d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2011, i ha 
quedat aprovada definitivament el 30 de març de 2012 , entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida  i 
serà d’aplicació a partir de l’endemà d’aquesta publicació. Aquesta ordenança, 
així aprovada, es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran 
vigents. 
 
 
Ordenança fiscal aprovada 
definitivament 

30/03/2012 BOP54, 
19/04/12 

 


