
 
 
 

 
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT             

 
 

T.03 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIO DE 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, CADAFALS I 

ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

De conformitat amb l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

mitjançant el qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 

s’estableix una taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb cadires, tribunes, 

cadafals i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, recollida a l’article 20.3.l). 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la ocupació de terrenys d’ús públic local 

amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.  

 

Article 3. Subjectes passius. 

 

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què 

es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària en favor de les quals s’atorguin les 

llicències o els que es beneficiïn de l’aprofitament , si es va procedir a l’ocupació sense 

la corresponent autorització. 

 

Article 4. Quota tributària 

 

1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança es fixa segons la 

superfície ocupada pels elements que constitueixen l’objecte de la present 

ordenança, expressada en metres quadrats.  

2. Les tarifes de la taxa són les següents: 

• Per metre quadrat i any: 10 euros. 
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Article 5. Meritació 

 

1. Es merita la taxa i sorgeix l’obligació de pagament quan es concedeixi la 

preceptiva autorització per procedir a ocupar la via pública amb els elements 

objecte de la present ordenança. Quan es tracta de concessions 

d’aprofitament que ja estan autoritzades i prorrogades, quan ja estiguin 

incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, quan s’inicia l’any natural. 

2. Quan se produeixi l’aprofitament especial sense sol·licitar l’autorització, es 

meritarà la taxa en el moment d’inici d’aquest aprofitament. 

 

Article 6. Normes de gestió 

 

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles per anys naturals.  
 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència corresponent i 

formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements 

que s’instal·laran. A més, hi han d’adjuntar un plànol detallat de la superfície 

que es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi. 
 

3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran, amb 

posterioritat a la concessió de l’autorització, que es compleixen els requisits 

establerts a l’autorització i, en el cas de que s’observin diferències es notificaran 

als interessats i, si n’és el cas, practicaran la corresponent  liquidació. 

 

 

4. No es podrà fer ocupació de la via pública fins que no s’hagi obtingut 

l’autorització corresponent i s’hagi abonat la taxa.  
 

5. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, se l’entén prorrogada mentre 

l’interessat no presenti la declaració de baixa. 
 

6. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia de l’any següent, 

sigui quina sigui la causa. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació 

de continuar pagant la taxa. 
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7. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran cedir-se o 

subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà 

l’anul·lació de l’autorització. 

 

Disposició derogatòria  

 

Queda derogada l’anterior i fins ara vigent Ordenança Fiscal Reguladora de la 

Taxa de ocupació de terrenys d’ús públic local amb cadires, tribunes, cadafals i altres 

elements anàlegs amb finalitat lucrativa així com, totes les seves modificacions que 

siguin anterior a la present ordenança. 

  

Disposició final única 

 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de la Corporació 

Municipal en sessió celebrada el  dia 15 de novembre de 2012, entrarà en vigor en el 

moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears i s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, i continuarà vigent fins 

que s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 
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