
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14. REGULADORA DE LA TAXA PER 
OCUPACIÓ TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA. 
 
Article 1r. Concepte. 
Conforme allò autoritzat per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i d'acord amb el que preveuen els articles 15 al 20 del RDL 
2/2004 de 5 març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per 
taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regularà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Obligacions al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta Ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de 
l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 
 
Article 3r. Quantia. 
1 .- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l'apartat següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments 
expressats en metres quadrats. 
2 .- Les tarifes de la taxa seran les següents, per cada metre quadrat de superfície 
ocupada: 
- Ocupació qualsevol via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, per metre 
quadrat a l’any................................................................................................. 40,92 €/m2. 
- Ocupació via pública amb productes comercials, per m2 a l'any ................ 30,70 €/m2. 
3 .- Als efectes previstos per a l'aplicació de l'apartat 2 anterior, es tindrà en compte el 
següent: 
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fos sencer s'arrodonirà per excés 
per obtenir la superfície ocupada. 
b). Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per tot l'any natural, i 
temporals, quan el període autoritzat comprèn part d'un any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals. 
 
Article 4t. Normes de gestió. 
1 .- Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de temporada autoritzada. 
2 .- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el 
dipòsit previ a què es refereix l'article 5.2na) següent i formular declaració en què consti 
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 seva situació dins del municipi. 
3 .- Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats, concedint les autoritzacions de no trobar diferències amb les 
peticions de llicències, si es donessin diferències, es notificaran als interessats i es 
giraran, si cas, les liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les 
autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats i, si s'escau, 
realitzats els ingressos complementaris que procedeixin. 



4 .- En cas de denegar les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest 
Ajuntament la devolució del import ingressat. 
5 .- No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'hagi abonat el dipòsit previ a 
què es refereix l'article 5.2 a) següent i s'hagi obtingut la corresponent llicència pels 
interessats. El incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la 
llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que 
procedeixin. 
6.- Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no s'acordi la seva 
caducitat per Batlia o es presenti baixa justificada per l'interessat o pels seus legítims 
representants en cas de defunció. 
7 .- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del període natural 
de temps següent assenyalat en l'epígraf de la Tarifa que correspongui. Sigui quina sigui 
la causa que s'al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de 
continuar abonant la taxa. 
8 .- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades 
a tercers. El incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de la llicència. 
 
Article 5è. Obligació de pagament. 
1 .- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix: 
a) De concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la 
corresponent llicència. 
b) De concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats el dia primer de cada un 
dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
2 .- El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) De concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Dipositaria Municipal 
o on establís l'Excm. Ajuntament però sempre abans de retirar la corresponent llicència. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que disposa 
l'article 4e del RDL 2/2004 de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es concedeixi 
la llicència corresponent. 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzades i prorrogats, una vegada 
incloses en els padrons o matrícules per anys naturals en les oficines de la Recaptació 
Municipal, des del dia 16 del mes de gener fins al dia 15 del mes de febrer. 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 


