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Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen  els art.56, 15, 20, 20.3, apartat l)  i 57 del RDL 2/2004 pel que

s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  de  5  de  març,  aquest

Ajuntament estableix la taxa per ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres

elements amb finalitat lucrativa. 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa, els usos o aprofitaments directes o indirectes de la via

publica, de terrenys públics malgrat no tenir la consideració legal de carrers i llocs i espais de

lliure accés al públic,  que produeixen be restriccions de l’ús públic be depreciació del bens o

instal·lacions publiques o que tinguin  finalitat  lucrativa,  que es realitzin amb taules i  cadires,

veles,  marquesines,  barbacoes,  i  altres  elements  amb  finalitat  lucrativa  o  decorativa,  en  els

termes establerts a  l’art. 5 d’aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes que s’han d’aplicar. 

Article 3. Subjecte passiu

 1. Són  subjectes  passius  de  les  taxes,  en  concepte  de  contribuents,  les  persones  físiques  i

jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei

general tributària, a les  quals s’atorguin les llicències per a la utilització privativa dels terrenys

d’ús  públic,  o  els  qui  es  beneficiïn  de  l'aprofitament  ,  si  és  que  es  va  procedir  sense

l'autorització corresponent.

 2. Són substituts  del  contribuent els  propietaris  dels establiments  que originin l’ocupació del

domini públic i en tot cas el propietari dels elements. 

Article 4. Responsables.

 1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors

o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i abast que

assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
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Article 5. Quota tributària.

     1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes

en l’apartat 3 d’aquest article.

     2. En tot cas s’ha de tenir en compte el següent:

         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 l’ocupada per taules i cadires,

es prendrà la superior com a base de càlcul.

         c) Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dos o més vies

públiques  classificades  en  diferents  categories,  s’aplicarà  la  tarifa  corresponent  a  la  via  de

superior categoria.

         d) Els aprofitaments poden ser: 

1.Aprofitament anual, quan s’autoritzin per a tot l’any.

2.Aprofitament mensual, quan s’autoritzin per al mes natural.

3.Aprofitament  eventual,  quan  s’autoritzi  per  dia  natural,  compondran  els  dies  de  la  fes  del

mercat a la plaça i el dia de bou capllaçat.

Tots  els  aprofitaments  realitzats  sense  autorització  administrativa  es  consideren  nuls,  però

meritaran la taxa pel temps d’ocupació d’acord amb l’article 7.

    3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents:

        a.  Aprofitament anual

categoría carrer tarifa anual m2

CARRER 1 40,00 €

CARRER 2 37,00 €

CARRER 3 35,00 €

CARRER 4 34,00 €

 

       

3



Ordenança Fiscal núm. 18/2023
Reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules,

cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (versió 1)

 b. Aprofitament mensual

categoria carrer
tarifa m2 fixa a aplicar a  cada mes

de gener fins a març d’abril fins a octubre novembre i desembre

CARRER 1 2,64 € 5,28 € 2,64 €

CARRER 2 2,64 € 5,04 € 2,64 €

CARRER 3 2,40 € 4,80 € 2,40 €

CARRER 4 2,40 € 4,56 € 2,40 €

        c. Aprofitament eventual: 0,22 euros m2 i dia 

La categoria de carrers serà la que fixi l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de

l’ajuntament d’Amposta.

Article 6.  Normes de gestió

    1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat

o realitzat i no es podran reduir del període autoritzat.

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

ordenança,  hauran  de  sol·licitar  prèviament  la  llicència  o  autorització  administrativa

corresponent, realitzar el dipòsit previ per l’import de l’article 5.3, i formular una declaració on hi

consti la superfície que es pretén ocupar, la seva situació dins del municipi, tipus d’element amb

el que es pretén ocupar, període d’ocupació, el qual quedarà sotmès als termes i límits que es

concreten en l’Ordenança, havent de concretar tipus d’ocupació que pretén fer, la tarifa a la qual

s’acull per al primer exercici i aquella que vol que figuri en el padró per als successius exercicis. 

    3.  Quan l’Ajuntament tingui  coneixement,  ja  sigui  d’ofici  o a instància de part,  que s’està

realitzant una ocupació de la via pública sotmesa a la present ordenança, que no gaudeixi de la

llicència preceptiva, el subjecte passiu haurà d’abonar l’import de la taxa que resulti del següents

punts: 

        a. Pel que fa a la superfície de l’ocupació, es tindran en compte els metres quadrats que

s’estiguin ocupant en el moment de realitzar la comprovació administrativa. 

        b. Pel que fa al termini de liquidació es considerarà  la tarifa com si fora anual, i aquest serà

irreductible.

      Tot l’exposat s’entendrà sense perjudici de la sanció a la que es refereix l’article 12è de la

present ordenança i de l’obligació de l’infractor de sol·licitar l’autorització preceptiva. 
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    4. En qualsevol cas el pagament de la taxa a la que es fa referència en els apartats anteriors no

comportarà en cap cas l’autorització a favor del subjecte infractor. 

    5. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi

la devolució de l’import ingressat.

    6. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a què

es refereix  l’article  6.2)  i  fins que els  interessats  no hagin  obtingut  la  llicència  corresponent.

L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici

del  pagament  de  la  taxa  i  de  les  sancions  i  els  recàrrecs  que  s’escaiguin,  i  pèrdua  de  les

exempcions i bonificacions fiscals atorgades.

    7. La presentació de la baixa al padró de la present ordenança tindrà els següents efectes:

        a. Aprofitament anual i mensual, la baixa al padró es produirà a partir següent trimestre

natural de temps assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent.

        b. Aprofitament de eventual, la baixa al padró es produirà en la següent anualitat.

Sigui quina sigui  la causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà

l’obligació  de  continuar  pagant  la  taxa.  Les  quantitats  exigibles  d’acord  amb  les  tarifes  es

liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps

assenyalats.

    8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers.

L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 

    9. A partir de la declaració anterior el subjecte passiu serà incorporat en el padró cobratori

anual. 

Article 7. Meritació

1.  La  taxa  es  merita  quan  s’inicia  l’ús  privatiu  o  aprofitament  especial,  moment  que  ha  de

coincidir  amb el  de la concessió de la llicència,  si es va  sol·licitar.  En tot  cas,  serà necessari

dipositar l’import de les taxes quan es presenti la sol·licitud per gaudir de l’aprofitament.

 2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació

de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.

 3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i estiguin al padró, el

primer dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa elegida pel sol·licitant. 
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Article 8. Període impositiu

1. Quan la utilització privativa  sigui anual o mensual, el període impositiu coincideixi amb el

determinat a la llicència municipal o el que figuri al padró.

2. Quan la utilització privativa sigui eventual,  el període impositiu coincidirà amb les dates

oficials de celebració que fixi l’ajuntament.

Article 9. Règim de declaracions i d’ingrés

 1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.

 2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el moment

de  sol·licitar  la  llicència  corresponent.  Amb  aquest  efecte,  juntament  amb  la  sol·licitud

d’autorització  per  gaudir  de  l’aprofitament  especial  cal  presentar,  degudament  emplenat,

l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

 3. Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que

el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute. 

 4. Per al cas d’aprofitaments inclosos al padró, el pagament de la taxa s’ha de fer d’acord amb el

calendari fiscal aprovat. 

 5. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el

càrrec al compte bancari durant l’última desena del termini de pagament voluntari.

Article 10. Notificacions de les taxes

 1. La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars s’ha de fer  a l’interessat

en  el  moment  en  què  es  presenta  l’autoliquidació,  amb  caràcter  previ  a  l’ocupació  de

l’aprofitament.

 2. En els supòsits de taxes per ocupacions o aprofitaments de caràcter periòdic, s’ha de notificar

personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent als exercicis

successius s’ha de notificar col·lectivament,  mitjançant  l’exposició pública del padró al tauler

d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
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Article 11. Responsabilitats dels subjectes passius.

 1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament

del domini públic local, el beneficiari estarà obligat, sense perjudici del pagament de la taxa

que correspongui, al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció

o reparació i al dipòsit previ de l'import. 

 2. Si  els  danys  són  de  caràcter  irreparable,  s'haurà  d'indemnitzar  l'Ajuntament  amb  una

quantitat  igual  al  valor  dels  béns  destruïts  o  a  l'import  del  deteriorament  efectivament

produït. 

 3. En  cap  cas  l'Ajuntament  no  condonarà  les  indemnitzacions  i  el  reintegrament  a  què  es

refereixen els apartats anteriors. 

Article 12. Infraccions i sancions 

Les  infraccions  i  sancions  en  matèria  tributària  es  regeixen  pel  que  disposa  la  Llei  general

tributària i la normativa que la desplega.

Article 13. Bonificacions

Es reconeix una bonificació a favor de tots aquells subjectes passius que inverteixin en la millora

del mobiliari amb el que efectuïn l’ocupació de via pública regulada en la present ordenança. 

La bonificació serà de pregada, i per al seu atorgament el subjecte passiu haurà de: 

 1. Presentar una sol·licitud de bonificació adreçada a l’Alcalde-President acompanyada de:

 a) un projecte o memòria descriptiva del tipus d’element que es pretén instal·lar, adjuntant

fotografia o catàleg

 b) un reportatge gràfic del mobiliari a substituir.

 c) una valoració econòmica  de la inversió, Relació de factures i la documentació acreditativa

del pagament. Extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu

del pagament. No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades

mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme

per  l’empresa  sol·licitant  a  la  proveïdora.  Tampoc  s’admetran  els  obtinguts  mitjançant

internet si no estan validats per l’entitat bancària. No s’admetran justificants de pagaments

fets en efectiu.
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 d) donar  compliment  a  l'article  14  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment

administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  el  beneficiari,  ja  sigui  persona

jurídica o persona física, esta obligat a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans

electrònics.

 2. El tipus de mobiliari haurà de ser respectuós amb l’entorn i amb la normativa municipal. El

titular de l’activitat, en el moment de sol·licitar la bonificació, haurà de complir amb la totalitat

dels requisits que es fixe en l’annex I, tant dels actius nous a incorporar objecte de la inversió,

com el actius i elements que ja  requisits per al reconeixement de la bonificació.

La sol·licitud i la resta de documentació serà remesa per part de l’Alcaldia als Serveis tècnics

municipals per al seu informe i finalment la Junta de Govern Local haurà d’acordar de forma

motivada  l’atorgament  o  no  de  la  bonificació.  L’acord s’adoptarà  prenent  en consideració  la

qualitat dels materials, el disseny, l’harmonia amb l’entorn del Municipi. 

L’acord serà notificat  individualment  a l’interessat  i  en el  mateix  s’indicarà el  percentatge de

bonificació acordat i el termini per al que es concedeix la dita bonificació. 

Els paràmetres de la bonificació seran:

 1. Numero màxim d’exercicis econòmics en el quals es pot atorga la bonificació: quatre anys.

 2. Import màxim de la bonificació anual: el 75% de l’import de la quota tributària anual.

 3. L’import total i acumulat de la bonificació que rebrà finalment l’interessat: no podrà superar el

75% de l’import de la inversió realitzada i acceptada per la Junta de Govern Local. 

 4. La bonificació serà aplicada a la quota tributaria del primer període natural següent. 

 5. Resten excloses d’aquestes bonificacions:

 a) Les terrasses situades en espais  de titularitat  i  ús privat,  les quals  es regeixen per les

condicions que el títol habilitant de l’activitat hagi establert.

 b) Les instal·lacions  complementàries  de  les  activitats  principals  muntades  amb motiu  de

celebracions  ocasionals  i  d’actes  festius  populars,  les  quals  es  regeixen  pels  requisits

establerts en l’autorització municipal corresponent.

 c) Qui no estiguin al corrent de les obligacions amb l’ajuntament durant tot el període de

durada de la bonificació.
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Article 14. Reduccions.

 1. La taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, amb motiu de la

celebració de festes populars als barris o fires, pot ser objecte de reducció o exempció per

acord motivat de la JGL, a proposta de la regidoria de festes. Quan es tracti de fires o activitats

tradicionals, caldrà atenir-se al que preveu la pròpia ordenança.

 2. L’import  de la  taxa es redueix  un 90 per  100 quan la  utilització  privativa  o l’aprofitament

especial del domini públic sigui realitzat directament per entitats sense ànim de lucre (ESAL) i

el fi immediat sigui el desenvolupament d’activitats d’interès general que constitueixen el seu

objecte social o finalitat.

Disposició transitòria primera

L’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de

control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a l’empara de

la  legislació  sanitària  i  de  protecció  civil  aplicable,  per  aquest  motiu  s’acorda  la  suspensió

transitòria de l’aplicació de les tarifes indicades en aquesta ordenança fiscal des de la publicació

definitiva al BOPT de la modificació de la present ordenança fins al 31 de desembre de 2021.

Disposició transitòria segona

Aquesta ordenança fiscal amb l’última aprovació pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 29 de

març de 2021 entrarà en vigor el dia de la íntegra publicació en el BOPT de l’acord definitiu i es

mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.
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ANNEX I 

Requisits per al reconeixement de la bonificació del mobiliari en ocupació de via publica amb

taules, cadires i instal·lacions anàlogues.

Elements de les terrasses objecte d’inversió susceptibles d’esser bonificats:

 1. Són elements bàsics de les terrasses les cadires i les taules.

 2. Són  elements  accessoris  de  les  terrasses  els  para-sols  i  els  altres  elements  mòbils  i

desmuntables, com ara paravents, jardineres, testos, mobiliari auxiliar, il·luminació, estufes,

mampares, pissarres, faristols o altres elements d’informació dels productes de l’establiment.

 3. Estructures  auxiliars:  plataformes,  tendals  ancorats  al  paviment  i  tendals  subjectats  a  les

façanes.

Requisits per a l’obtenció dels beneficis fiscals:

 1. El mobiliari i la resta d'elements a instal·lar, no podran portar inserida publicitat de cap tipus,

amb l'única excepció dels tendals,  en els quals es podrà inserir el logotip denominació de

l'establiment,  que  podrà  figurar  una  sola  vegada  i  amb  proporcions  justificades.  La

identificació  ha  de  ser  impresa,  esgrafiada  o  pintada  directament  sobre  el  material

corresponent.  Aquesta  mesura  serà  aplicable  per  a  terrasses  de  nova  implantació  o  al

moment d'adquirir un nou mobiliari per a les terrasses ja autoritzades en anys anteriors.

 2. Tampoc  portaran  inserida  publicitat  els  elements  complementaris  a  l'activitat  (tovallolers,

cendrers de sobretaula…) que, únicament, podran contenir el nom i activitat de l'establiment. 

 3. Així  mateix,  quan  en  les  terrasses  es  procedeixi  a  la  instal·lació  d’ombrel·les,  papereres,

jardineres,  separadors  d'ambient,  cendrers dempeus,  o altres  anàlegs,  aquests  no podran

portar inserida publicitat de cap tipus, havent d'adaptar-se a les característiques de la resta

del mobiliari a utilitzar.

 4. Cada terrassa utilitzarà un únic tipus de cadira i taula, així com un únic model, igual per a tots

els  elements,  amb  un  mínim  de  disseny  i  que  no  sigui  de  gran  consum.  Preferentment

d’alumini,  acer  inoxidable,  fusta  o  altres  materials  nobles.  Les  taules  i  cadires  hauran

d’harmonitzar entre si. Els revestits i coixins seran de material tèxtil, d’un sol color, i podran

incorporar exclusivament el nom de l’establiment, sense publicitat, no s’admetran els colors

llampants.

 5. El mobiliari a instal·lar serà de lona, metall, fusta o vímet. No serà objecte de bonificació el

plàstic i similars (resina, PVC, etc.).

 6. S'utilitzaran, preferentment, colors clars i llisos (beix, ocre, blanc, mel, etc.), amb prohibició de

colors purs (vermell, groc, blau etc.)
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 7. Les ombrel·les seran de lona o similar i en colors clars i llisos (beix, ocre, blanc, mel, etc.), no

serà objecte de bonificació els colors purs (vermell, groc, etc.). Han de ser de material tèxtil

d’un sol color, sense publicitat, amb un mínim de disseny i que no siguin de gran consum. Els

suports i estructura hauran de ser d’algun dels següents materials i acabats: de fusta natural;

o metàl·lics, amb acabat mat o bé lacats de color fosc.

 8. Les  jardineres  seran  de  materials  sòlids,  de  qualitat  contrastada  i  que  harmonitzin  amb

l'entorn (preferentment: fosa, fusta tractada o pedra artificial) amb un mínim de disseny i que

no siguin de gran consum. 

 9. Mobiliari que respecti i s’integri tant en el medi ambient com a minimitzar l’impacte visual de

l’entorn, amb un mínim de disseny i que no siguin de gran consum. Així el mobiliari ha de

disposar d’elements de protecció (tacs de goma en tots els peus) per minimitzar el soroll tant

en l’ús com en la col·locació i retirada.

 10. Compliment  decret  135/1995   codi  d’accessibilitat  a  Catalunya.  Compliment  ordenança

Municipal  reguladora  de  via  pública  amb  taules,  cadires  i  instal·lacions  anàlogues.  El

funcionament de les instal·lacions autoritzades no poden emetre al medi ambients sorolls,

olors ni altres emissions que suposin una molèstia per al veïnatge i els vianants.

 11. No tindran bonificació fiscal aquelles terrasses que tinguin els següents elements:

 a) La instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de megafonia.

 b) La instal·lació de neveres i elements de cocció.

 c) La il·luminació amb efectes de color o intermitències.

 d) Espai reservat per actuacions en viu.

 e) La terrassa no podrà estar ancorada o lligada a l’arbrat o als altres elements urbans.

 12. Els elements de mobiliari instal·lats en una terrassa han de poder ser retirats fàcilment de

l’espai lliure.

 13. Si la terrassa conté plantes, aquestes han de ser naturals i autòctones, han de complir amb

tots els requestis de l’ordenança Municipal reguladora, article 45. 

 14. La plataforma de la terrassa serà de lames de fusta sobre rastrells o d’un material que pugui

suportar o absorbir els possibles impactes, i es muntarà enrasada amb el nivell de la vorera (si

escau). No es pot clavar al terra amb ancoratges que malmetin la calçada. La tarima estarà

sobre elevada del terra i permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior, no

podent tapar els embornals, les arquetes de registre de serveis, de clavegueram, boques de

rec i hidrants, parades de transport públic, sortides d’emergència, passos de vianants, etc

Aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 29 de març de 2021.
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