
 
 

 

 
ANNEX 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ 
TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL O DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
AMB TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER 
A ACTIVITATS D'HOSTALERIA. 
 
Este Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l'article 57, en relació amb 
els articles 20 i següents del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, establix 
la taxa per l'ocupació temporal del domini públic local o de terrenys d'ús públic 
amb terrasses integrades per taules i cadires, vetladors i altres elements 
anàlegs per a activitats d'hostaleria, que es regirà per la present Ordenança. 

I. Fet Imposable 

Article 1r 

Constituïx el fet imposable, la utilització privativa o l'aprofitament especial de les 
vies públiques i de terrenys d'ús públic de titularitat municipal, amb la 
col·locació de terrasses de vetladors d'establiments d'hostaleria, prèvia 
l'obtenció de la corresponent autorització municipal.  

II. Subjectes Passius 

Article 2n 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en esta Ordenança, en 
concepte de subjectes passius, les persones o entitats titulars dels establiments 
al favor de les quals s'atorguen les autoritzacions d'aprofitament corresponents. 
 
Igualment vindran obligats al pagament de la taxa els titulars d'aprofitaments 
que els executen sense disposar de la pertinent autorització municipal, tot això 
sense perjuí de la incoació del corresponent expedient sancionador i de la 
retirada, si és el cas, de la terrassa instal·lada. 

III. Categoria dels carrers 

Article 3r 

1. Per a l'aplicació de les tarifes de l'article 4t de la present ordenança, les 
vies públiques d'este Municipi es classificaran en dos categories, 
l'especial i la normal, en funció de les determinacions contingudes en 
l'índex alfabètic de vies públiques aplicable per a l'exacció de la totalitat de 
tributs i preus públics d'este Ajuntament, comprensiu de les normes 
d'aplicació del mateix, així com la classificació de carrers per categories 



vigent en el moment en què nasca l'obligació de pagament de la taxa 
regulada en esta Ordenança. 

 
2. S'inclouran en  la “Categoria Especial” la totalitat de carrers classificats 

com de 1a i  2a categoria. 
 
3. S'inclouran en la “Categoria Normal”, els carrers classifiques com de 3a, 

4a 5a   i restants categories. 
 
4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de 

dos o més vies públiques classificades en distinta categoria, s'utilitzarà la 
corresponent al carrer de categoria superior. 

 
5. La totalitat de places, parcs, jardins i bulevards seran considerades, en tot 

cas, només als efectes d'esta ordenança, com a vies públiques de 1a 
categoria i per tant s'inclouran en la categoria especial. 

IV. Quantia de la Taxa 

Article 4t 

1.-La quantia de la taxa regulada en la present Ordenança serà la fixada en 
les tarifes contingudes en l'apartat següent, atenent a la superfície ocupada per 
l'aprofitament, expressada en metres quadrats, a la categoria del carrer on es 
troben ubicades les terrasses i al temps de duració de l'aprofitament i a les 
característiques del propi aprofitament sol·licitat. 

 
La Taxa serà irreductible per al període d'aprofitament autoritzat. 
 
No obstant es podrà prorratejar per trimestres naturals complets l'exercici de 

la primera instal·lació d'una terrassa per a locals de nova obertura. 
 

2.- Les tarifes serà la següent:  
 
2.1.- Aprofitaments situats íntegrament damunt de les voreres: Per cada 

metre quadrat o fracció, que supere el mòdul bàsic, exempt de pagament, de 
deu metres quadrats: 

 

TIPUS DE VIA ANUAL 
TEMPORADA 
1/04 A 30/09 

En carrers de Categoria Especial 
(carrers de 1a, 2a i places, parcs, 
jardins i bulevards) 

30,81 € 18,49 

En carrers de Categoria Normal 
(Carrers de 3r, 4t'i 5a categories) 

25,68 € 15,41 

 
 A les quotes resultants d'aplicar la tarifa anual, així determinada, sempre 
que la terrassa sol·licitada i autoritzada no supere la superfície màxima total de 
40 metres quadrats, se'ls aplicarà un coeficient corrector de 0,80. El dit 
coeficient no s'aplicarà a les autoritzacions de temporada. 
 



2.2.- Als Aprofitaments situats parcialment damunt de les voreres i/o ocupant 
espais destinats ordinàriament a l'aparcament de vehicles se li aplicarà a la 
quota resultant d'aplicar la tarifa anterior un coeficient corrector d'1,10. 
 

2.3.- Als aprofitaments que disposen de cobriment de l'espai total o parcial 
de forma permanent amb, carpes, marquesines i elements anàlegs emparats 
per la pertinent llicència municipal concedida amb anterioritat a l'aprovació de la 
present ordenança, se'ls aplicarà, sobre la quota resultant establida en els 
apartats anteriors, un coeficient corrector de l'1,30, en tant mantinguen 
instal·lats el dit element permanents. 

 
2.4.- A) S'aplicarà un coeficient corrector del 0.5, per la contractació a temps 

parcial, corresponent al 50% de la jornada laboral, de cada nou treballador per 
cada 15 metres quadrats d'ocupació de via pública de la terrassa (sense 
perjudici del mòdul bàsic exempt de 10 metres quadrats). La durada del 
contracte que justifica l'aplicació d'aquest coeficient serà d'un any. 

 
 

B), S'aplicarà un coeficient corrector del 0.5 per la contractació de cada  nou 
treballador, a jornada completa, per cada 15 metres quadrats d'ocupació de via 
pública (sense perjudici del mòdul bàsic exempt de 10 metres quadrats). La 
durada del contracte que justifica l'aplicació d'aquest coeficient serà com a 
mínim de 6 mesos. 

 
C) S'aplicarà un coeficient 0, per  la contractació de cada nou treballador, a 

jornada completa, per cada 15 metres quadrats d'ocupació de via pública 
(sense perjudici del mòdul bàsic exempt de 10 metres quadrats). La durada del 
contracte que justifica l'aplicació d'aquest coeficient serà d'un any. 

 
D) En el cas d'increment de personal corresponents a contractes superiors a 

un any, també s'aplicaran els coeficients correctors, en els termes dels apartats 
A B i C, als períodes tributaris dels anys següents. 

 
 

El subjecte passiu haurà de sol·licitar la aplicació dels esmentats coeficients, 
aportant els justificants que acrediten l'increment de personal, des del moment 
de la seua sol·licitud, i que seran lliurats pels organismes adients de la 
seguretat social. 

 
En cas d'establiments de nova creació no comptaran, per al còmput de 

personal afecte als coeficients reductors, ni el titular del negoci ni qualsevol 
personal que pertanya al règim d'autònoms de cotització a la seguretat social. 

 
No s'aplicaràn els coeficients anteriors per contractació de personal als 
sol·licitants que no demostren increment de la plantilla laboral des del moment 
de la sol·licitud. 

 
 
 
 
 
 



 2.5.- Senyalització dels aprofitaments: Pel  cost de subministrament de 
les plaques corresponents i execució pels servicis municipals de la 
corresponent senyalització dels autoritzats: 30.81 euros per autorització 
concedida. 

  
3.- Per a l'aplicació i càlcul de les tarifes, es tindrà en compte que: 
 
a) No estaran subjectes al pagament d'esta Taxa, si bé hauran de sol·licitar 

la corresponent autorització municipal per a la seua instal·lació i ocupació, 
els aprofitaments de superfície igual o inferior a 10 metres quadrats, 
sempre que estos es troben situats íntegrament sobre les voreres. 

  
b) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fóra sencer 

s'arredonirà per excés per a obtindre la superfície ocupada. 
 
c) Les quantitats exigibles per la present taxa es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat i autoritzat o realitzat de facto sense sol·lictud 
prèvia. 

V. Obligació de contribuir i meritació. 

Article 5t 

 
Naix l'obligació de contribuir en el moment en què s'inicia l'ocupació 
corresponent amb autorització municipal o sense ella.  
 
Article 6é 

 
La taxa es devenga: 
 

a) En els aprofitaments per a períodes inferiors a l'any, quan s'inicie el 
mateix, comprenent el període impositiu el temps efectivament autoritzat. 

 
b) En els aprofitaments anuals, el 1r de gener de cada any. 

 
c) Per la senyalització, al notificar-se la concessió de l'aprofitament. 

 

VI. Normes de Gestió 

Article 7é 

 
1.  La taxa es recaptarà per mitjà de declaració-autoliquidació practicada per 

l'interessat, segons model determinat per l'Ajuntament, que contindran tots 
els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la 
liquidació procedent. 

 
2. En els aprofitaments anuals, la declaració autoliquidació es presentarà al 

moment de sol·licitar l'autorització i/o la pròrroga del mateix en el mes de 
desembre de cada any d'acord amb el que establix l'article 18 de 
l'Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses de vetladors, sent el 



seu pagament condició inexcusable per a la concessió  de l'autorització o 
de la seua pròrroga. 

 
3. En els de temporada l'autoliquidació es presentarà amb la sol·licitud de 

concessió de l'aprofitament que haurà de presentar-se en el termini 
establit en l'article 18 de l'Ordenança reguladora corresponent. 

 
4. La declaració autoliquidació presentada tindrà la consideració de 

liquidació provisional en tant que finalitzada l'activitat municipal i una 
vegada dictada la resolució que procedisca sobre l'autorització sol·licitada, 
es practique si és el cas, la liquidació definitiva. 

 
5. El pagament de la taxa en els aprofitaments de duració inferior a l'any i en 

els anuals de nova instal·lació, no prejutja la concessió de l'autorització 
corresponent. En cas de ser denegada, es procedirà a tramitar d'ofici per 
l'Ajuntament la devolució de l'import abonat per autoliquidació, amb este fi 
en la sol·licitud de l'aprofitament haurà de fer-se constar número de 
compte corrent en què interessa es realitze la devolució de la Taxa quan 
procedisca. 

 
6. La taxa per senyalització dels aprofitaments s'abonarà pels interessats, 

amb caràcter previ a la notificació de l'acord de concessió i autorització de 
l'aprofitament, i no es realitzarà la corresponent senyalització pels servicis 
municipals fins que no s'acredita el seu ingrés. 

Disposició transitòria 

Per a les autoritzacions corresponents a l'exercici de 2012, la presentació de 
l'autoliquidació i pagament de la Taxa serà amb caràcter excepcional el 
comprés entre el 1r de gener i el 28 de febrer del 2012, d'acord amb el que 
establix la disposició addicional de l'Ordenança reguladora de la Instal·lació i 
Funcionament de les Terrasses de Vetladors d'Hostaleria. 

 Disposició Final 

 
La present Ordenança entrarà en vigor, després de la seua aprovació definitiva 
i una vegada s'haja publicat el seu text íntegre en el “Butlletí Oficial de la 
província de València”, i començarà a aplicar-se, si és el cas, l'1 de gener del 
2013 romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 


