
                                                                                                           

       
 
 

 
 
 
 
 

                        ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
TAXA PER UTILIZACIO PRIVATIVA,  ÚS I APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PUBLIQUE LOCAL  AMB FINALITAT LUCRATIVA -terrasses i 
veladores . 

 
 
 
           ARTICLE 1.-  DISPOSICIONS GENERALS 

 
En ús de les facultats conferides pels *arts. 133.2 i 142 de la Constitució, *art 106 de la 

Llei 7/1985 de 2 d'Abril, Reguladora  de Bases de Règim Local  i de conformitat amb el que es 
disposa en els art. 15 a 27 del RDL 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 
*UTILIZACION PRIVATIVA , ÚS I APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PUBLIQUE LOCAL amb 
terrasses i *veladores, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual 
atenen al previst en l'art. 57 del citat RDL. 2/2004. 

 
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la present TAXA, la utilització privativa o l'aprofitament 

especial que deriva de l'ocupació de terrenys de domini públic amb  instal·lacions depenents 
d'establiments de restauració i/o hostaleria ( taules, cadires, *sobrillas, estufes tarimes i  
proteccions laterals) amb finalitat lucrativa. 

 
 
 
 
 



 

ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Són SUBJECTES PASSIUS contribuents  les persones físiques o jurídiques i les entitats al 

fet que es refereix l'art. 35.4 de la Llei  58/2003 de 17 de desembre que aprova la Llei 
General Tributària, al favor de la qual s'atorguen les llicències o els qui es beneficien de 
l'aprofitament, si es va procedir a ell sense la preceptiva autorització . 

 
ARTICLE 4.- RESPONSABLES 

 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen l'art.42  de la Llei General Tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'art. 43 de la Llei General Tributària . 

 
L'abast i contingut de la responsabilitat tributària serà el definit en l'article 41 de la Llei 

General Tributària. 
 

      ARTICLE 5.- BASE IMPOSABLE 
     

Constitueix la base imposable de la taxa el valor que tindria en el mercat la utilitat 
derivada de la utilització o aprofitament del domini públic local. 

 
Es prendrà com a base de gravamen la superfície total ocupada, inclosos aquells espais que, 
com a conseqüència de la seua instal·lació, queden inhabilitats al trànsit per als vianants. 
 
      ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA 

 
1.- L'import de la Taxa es calcularà d'acord amb els imports fixats en les tarifes 

atenent a la superfície ocupada per la utilització o aprofitament, expressada aquella en 
metres quadrats. 

 
Per a l'aplicació de la tarifa, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 4 grups o 
categories, segons es determina en l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 
seua categoria fiscal, aprovat definitivament per l'Ajuntament Ple en data 19 d'Agost de 2005. 
 
 



                                                                                                           

       

 
Categoria Identificació espais públics 
1 Carretera Nacional 332 
2 Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la Constitució i Avda.Benidorm 
3 Resta de les vies públiques i zones del terme mpal no incloses en les 

categories 1ª, 2ª i 4ª   
4 Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans Parc Ansaldo) 

 
Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'esmentat índex seran 

provisionalment classificades com de 3ª categoria, sense que aquest supòsit resulte 
d'aplicació en els casos de canvi de denominació de via. 

 
Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dues o més 

vies públiques classificades en diferent categoria, s'aplicarà la tarifa que corresponga a la 
categoria superior. 
 

Els aprofitaments realitzats en parcs, jardins, passejos o places municipals així com els 
instal·lats en terrenys de propietat municipal , tributaran com efectuats en la via de major 
categoria amb la qual limiten. 

 
2.- TARIFES: 
 

 2.1 TERRASSES EN VORERES 
 
Període 1 Novembre a  30 d'Abril 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 2,96 8,23 15,95 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 5,07 13,38 27,78 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   1,77 5,15 9,26 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 1,48 4,63 8,23 



 

Període 1 de Maig a 31 d'Octubre   
 

    m2 mes
m2 

trimestre
m2 

semestre 
1 Crta. Nacional 332 5,93 16,46 31,90 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 10,15 26,75 55,57 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   3,54 10,29 18,52 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 2,96 9,26 16,46 

 
 
 
2.2 TERRASSES EN CALÇADA: 
 
2.2.1 TERRASSES EN CALÇADES  FINS A  10 M2 DE OCUPACIO 
 
Període 1 Novembre a  30 d'Abril 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 3,70 10,29 19,93 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 6,34 16,72 34,73 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   2,21 6,43 11,58 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 1,85 5,78 10,29 

 
 
 
 
 



                                                                                                           

       

 
 
 
 
 
Període 1 de Maig a 31 d'Octubre 
 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 7,41 20,58 39,86 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 12,68 33,44 69,46 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   4,42 12,86 23,15 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 3,70 11,57 20,58 

 
 
2.2.2 TERRASSES EN CALÇADES  FINS A  20 M2 DE OCUPACIO   ( el tram d'11 a 20 m2 ) 
 
Període 1 Novembre a  30 d'Abril 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 4,45 12,35 23,92 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 7,60 20,07 37,82 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   2,65 7,20 13,89 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 2,22 6,17 12,35 

 
 



 

 
Període d'1 de Maig a 31 d'Octubre 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 8,89 24,70 47,85 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 15,21 40,13 75,63 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   5,31 14,41 27,78 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 4,45 12,86 24,70 

 
 
 

              2.2.3 TERRASSES EN CALÇADES  FINS A  30 M2 DE OCUPACIO:  ( el tram de 21 a 30 m2) 
 
Període 1 Novembre a  30 d'Abril 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 5,19 14,41 27,78 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 8,88 23,41 45,28 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   2,77 9,00 16,21 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 2,59 8,10 11,58 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

       

 
 
 
Període 1 de Maig a 31 d'Octubre 
 

    m2 mes 
m2 

trimestre 
m2 

semestre
1 Crta. Nacional 332 10,37 28,81 55,57 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 17,76 46,82 90,55 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   5,54 18,01 32,41 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 5,19 16,20 23,15 

 
3.- Amb caràcter excepcional,   l'ampliació de l'espai d'ocupació  del sòl de la via pública amb 
terrasses i veladores durant les Festes patronals , Setmana Santa, Fogueres de Sant Joan i 
Carnestoltes   ,  i fins al màxim autoritzat per l'Ordenança reguladora de referència, haurà de 
ser sol·licitada prèvia i expressament  pels titulars i estarà  subjecta a  previ pagament de la 
Taxa complementària corresponent . La liquidació tributària contemplarà l'excés pretès 
d'ocupació en m2  i el valor diari que corresponga segons la via on es pretenga l'ampliació de 
l'ocupació, i  requerirà autorització expressa de l'òrgan municipal competent. 

 
  

La tarifa a  aplicar serà: 

    
m2 /dia 

(1) 
m2/dia 

(2) 
1 Crta. Nacional 332 1,03 2,06 

2 
Avda.Rambla, Av. Jaime I i Plaça de la 
Constitució i Avda.Benidorm 1,54 3,09 

3 

Resta de les vies públiques i zones del 
terme mpal no incloses en les categories 
1ª, 2ª i 4ª   0,51 1,03 

4 
Calle Benimagrell i La Alquería ( Abans 
Parc Ansaldo) 0,31 0,62 



 

(1) Setmana Santa i Carnestoltes 
(2) Fogueres de Sant Joan i Festes patronals 

S'estableix un import mínim de quota tributària per a la present Taxa de : 
‐ 6,17 €   en els supòsits de liquidacions mensuals. 
‐ 8,23 €   en els supòsits de liquidacions trimestrals. 
‐ 15,44 €  en els supòsits de liquidacions semestrals. 

 
  4º.- Així mateix es reportaran únicament les quotes mínimes anteriorment establides quan 
es realitzen obres públiques en vies en les quals s'hagueren autoritzat prèviament  
ocupacions amb terrasses, i açò a fi de mantenir amb caràcter general  les condicions de 
l'atorgament,  i  sense perjudici de les modificacions que, després de l'execució de les obres,  
puga patir la instal·lació i que motivaran, si escau, necessàriament,   l'adaptació dels 
condicionants  dels permisos atorgats, i  les noves quotes a satisfer.  

 
A instàncies de part i després de l'emissió d'informe tècnic justificatiu de les dates certes 
d'inutilització del tram concret de via pública afecte a la terrassa , es practicaran les 
liquidacions tributàries corresponents  i es modificaran els paràmetres dels respectius 
permisos, si procedira. 
 

5º.- Així mateix s'aplicarà - únicament durant el primer  semestre  de vigència de la 
present ordenança- la quota tributària  mínima semestral , en els casos d'autoritzacions 
d'ocupació de la via pública que comporten la instal·lació de mobiliari específic, determinat 
per l'Ajuntament, per a la compensació de la inversió realitzada. 

 
En aquests supòsits, s'haurà de justificar davant l'Ajuntament  el canvi de mobiliari 

efectuat. 
º   

        6º.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest article es 
podran incrementar  amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de setembre, d'acord 
amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

 
 
 
ARTICLE 7.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 
No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals que els expressament prevists en les 
normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals. 
        



                                                                                                           

       

       ARTICLE 8.- REPORTA 
 

Es reporta la Taxa i naix l'obligació de contribuir: 
a) Amb la presentació de la sol·licitud d'utilització o aprofitament, que no es tramitarà 

sense que s'haja efectuat el pagament corresponent. 
b) Des del moment en què la utilització o aprofitament s'haguera iniciat, si aquest hagués 

tingut lloc sense la preceptiva llicència o autorització municipal. 
c) Tractant-se d'aprofitaments  ja autoritzats i prorrogats o renovats, es reportarà 

l'1*er.dia natural de cada període ( mes, trimestre , semestre o any). 
 

 ARTICLE 9.- NORMES DE GESTIÓ 
 
1.- Para qualsevol tipus d'aprofitament especial *ò utilització privativa del domini públic local 
l'interessat haurà de formular sol·licitud davant el Registre General de l'Ajuntament, en els 
models normalitzats editats a aquest efecte, en els quals haurà de definir, el lloc, el tipus 
d'aprofitament, les dimensions, la durada temporal, i qualsevol altra apreciació que permeta 
calcular la taxa  corresponent. 
 
2.- No es tramitarà cap sol·licitud d'ocupació de la via pública, sense el justificant d'haver 
satisfet l'import de la Taxa. 
 
3.- La resolució que atorgue l'aprofitament especial o la utilització privativa del domini públic 
local haurà de definir amb claredat  el termini de temps per al qual s'atorga, explicat a partir 
de la data de notificació efectiva de la  resolució,  o en defecte d'açò, amb indicació de dates 
concretes d'inici  i fi de l'ocupació. 
 
4.- En la mateixa resolució l'Ajuntament fixarà el termini màxim de vigència de l'autorització 
atorgada, amb esment exprés a les interrupcions, causes de demora, o similars, que la pròpia 
naturalesa de l'ocupació  pogueren requerir. 
 
5.- Transcorregut el termini pel qual es va atorgar el permís, i en cas d'interessar-se 
pròrrogues, aquestes hauran d'instar-se formalment en els models normalitzats editats a 
aquest efecte, amb una antelació mínima de cinc  dies hàbils pel que fa a la data d'expiració 
del permís inicial . Amb caràcter excepcional, l'ocupació de la via pública amb  tarimes  o 
semblants  , s'entendran prorrogades tàcitament per períodes idèntics a l'atorgat inicialment, 
si per l'interessat s'efectua declaració de la seua voluntat de no alterar els paràmetres d'espai 



 

i temps continguts en la resolució inicial, i atès que s'haja abonat la  corresponent Taxa  pel 
període suplementari. 
 

ARTICLE 10.- REGIM DE DECLARACIO I INGRÉS 
 

Les persones o entitats interessades en l'autorització de l'aprofitament o utilització 
regulat en aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar la corresponent llicència i formular 
declaració en la qual consten els elements necessaris ( tipus i identificació de via, superfície 
d'aprofitament, període d'ocupació, elements a instal·lar) i en conseqüència, Autoliquidació 
de la Taxa resultant. 

 
L'ingrés de l'import referit té el caràcter de diposite provisional, entenent-se en tots  els 

casos, susceptible de variació. 
 
Podran practicar-se  liquidacions complementàries per a aquells  casos d'ocupacions 

superiors a les sol·licitades pels interessats, i que hagen sigut  convenientment verificades 
mitjançant els preceptius informes tècnics, administratius o policials. 

 
ARTICLE 11.- INFRACCIONS I SANCIONS 
. 
En tot el relatiu a infraccions tributàries i a la seua qualificació, així com a les sancions 

que a la mateixa corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 a 
212 del  Títol IV de la Llei General Tributària,  així com el que es disposa en el Reial decret 
2063/2004 , de 15 d'Octubre, pel qual s'aprova el Reglament General del Règim Sancionador 
Tributari. 

 
La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 

cotes reportades no prescrites. 
 
ARTICLE 12.- REINTEGRAMENT DEL COST DE REPARACIO DE DANYS 
 

De conformitat amb el previst en l'article 24.5 del Reial decret Legislatiu 2/ 2004 , quan 
l'aprofitament especial porte aparellada la destrucció o la deterioració del domini públic local, 
el beneficiari, sense perjudici de la taxa al fet que pertocara, estarà obligat al reintegrament 
del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del 
seu import, segons informe dels Serveis Tècnics municipals sense la constitució dels quals no 
serà atorgada la llicència. 

 



                                                                                                           

       

Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia  igual al valor 
dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats. 

 
DISPOSICIO DEROGATÒRIA 

 
L'aprovació definitiva de la present ordenança comportarà de forma automàtica la 

derogació de l'apartat g) de l'article 3 i de l'apartat 2.2 de l'article 5 de l'Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic 
local , aprovada   definitivament el 23-06-04  i publicada en  el BOP d'Alacant  nº 159 de 13-
07-04. 

 
DISPOSICIO FINAL 

 
 
La present Ordenança que consta de 12 articles, 1 Disposició Derogatòria i 1 final, va ser 
aprovada pel Ple Municipal en data 20 de Maig de 2011 entrarà en vigor el dia de la seua 
publicació íntegra  en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se en partir de 
l'endemà i fins a tant no s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 
 

APROVADA PLE 20 MAIG DE 2011. 
PUBLICADA BOP NUM. 143, DE DATA 28/07/2011. 

ENTRADA VIGOR 28/07/2011. 
COMENÇA A APLICAR-SE EL 29/07/2011 

 
La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de juny 
de 2013, regirà i començara aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i   es mantindrà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. B.O.P. nº 114  de 18 de juny de 2013 

 
  En Sant Joan, d´Alacant, a  
 
    L'ALCALDE ACCTAL                                                 EL SECRETARI 
 


