
 

 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER   

 L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL  DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB 
 CAIXERS AUTOMÀTICS, AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA  
  VIA PÚBLICA. 
 
 
 
 

ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2  i  142 de la  
Constitució Espanyola i  per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
reguladora de les  Bases de Règim Local,  i de conformitat amb el que es disposa  
en els articles 15 i segents del Reial decret Legislatiu  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  l'aprofitament especial del domini públic local 
amb caixers automàtics amb accés directe des de la via pública, que es regirà  
per la present Ordenança Fiscal. 

 

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE  

Constitueix el fet imposable de la Taxa l'aprofitament especial del domini 
públic que comporta la instal·lació per les entitats bancàries de caixers automàtics 
i altres aparells que se serveixen les entitats financeres para per a  prestar els  
seus serveis en les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública. 

 

ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU  

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i  les entitats al  fet que es refereix l'article 35 i segents de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, al favor de la qual s'atorguen  
les llicències, o els qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense 
l'oportuna autorització. 
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ARTICLE 4.- RESPONSABLES  

1.- Respondran solidàriament de les obligacions  tributàries del subjecte 
passiu les persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la 
Llei  58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2.- Seran  responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general, i els supòsits i amb l'abast  que assenyala l'article  43 de la Llei General 
Tributària.  

 

ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA 

1.- L'import de la Taxa es fixa prenent com a referència el valor que tindria 
en el mercat l'aprofitament especial del terreny si aquest no fora de domini 
públic. 

2.- La quota anual a pagar per caixer serà l'import mínim d'1 m², segons 
situació i conformement a la classificació fiscal de les vies  publiques recollida  
en la Ponència Cadastral vigent. 

Conformement a la classificació de les vies publiques pel seu valor de mercat  
i en funció dels usos i intensitats d'ocupació del sòl, s'estableix la segent Tarifa: 

 

CATEGORIA   Valor unit. M2. 

1ª 271,33 € 

2ª 677,07 € 

3ª 438,17 € 

  

CATEGORIA 1ª: *CN-332 i Av. de Benidorm entre C/ del Carmen i C/ 
Tomas Capelo. 

CATEGORIA 2ª: Avda. la Rambla, Avda. Jaime I i Pza. de la Constitució. 
 

      CATEGORIA 3ª: Avda. de Benidorm entre C/ Tomas Capelo i C/ San Antonio, 
Benimagrell i resta de carrers menys les de  4ª categoria.   

 
 



 

ARTICLE 6.- PERÍODE IMPOSITIU 

El període impositiu coincideix amb l'any natural excepte els supòsits  d'inici 
o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local 
necessari per a la prestació del servei mitjançant caixers  automàtics, casos en 
que procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les segents regles:  

a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat,  es liquidarà la quota 
corresponent als trimestres naturals que resten per a finalitzar l'exercici, inclòs 
el trimestre en què té lloc l'alta.  

b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que 
corresponga  als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent 
aquell en què s'origina el cessament.

 

ARTICLE 7.- MERITACIÓ 

1.- L'obligació de contribuir naix per l'atorgament de la concessió de la llicència 
administrativa o des que es realitze l'aprofitament si es fera sense la  corresponent  
llicència. 

2.- La taxa regulada en  la present ordenança  es reporta el  primer dia de 
cada any natural, excepte en els casos en què la data de concessió de la llicència no 
coincidisca amb aquest, en aquest cas les quotes es calcularan proporcionalment 
al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l'any, incloent el de la  
data de la concessió de la llicència. 

3.- La presentació de la baixa per cessament d'aquest aprofitament assortirà 
efectes a partir de  l'endemà al de la seua presentació,  podent els interessats 
sol·licitar la devolució de l'import de la quota de la taxa corresponents als 
trimestres naturals en els quals no s'hagués gaudit de l'aprofitament, exclòs aquell   
en el qual se sol·licite. 

 
 

ARTICLE 8.- NORMES DE GESTIÓ I PAGAMENT 

1.- La taxa per l'aprofitament especial del domini públic local  per els caixers 
automàtics es gestionarà mitjançant padró o matrícula, havent d'efectuar el pagament 
de les quotes anuals de la taxa en el període que es determine per l'Ens Gestor de 
la taxa. 
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2.- Per a la formació del padró o matrícula, els subjectes passius vindran 
obligats a presentar una relació dels caixers automàtics que gestionen i que donen 
accés a la via pública, especificant la seua localització, amb expressió,  almenys, de 
la denominació del carrer on estan instal·lats, nombre de la via pública, codi 
postal i municipi. 

3.- Rebuda  la  informació dels subjectes passius, l'Ens Gestor practicarà 
liquidació d'alta i d'acord amb el que es disposa en l'article 102 de la Llei General  
Tributària, notificada aquesta liquidació d'alta en el padró  o matrícula, es podran 
notificar col·lectivament les successives liquidacions  mitjançant edictes que així 
ho advertisquen. 

4.- Els subjectes passius vindran obligats a declarar, en el termini d'un mes 
les altes i baixes que es produïsquen, així com els canvis en la titularitat. 

 

ARTICLE 9.- EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS 

No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament 
previstes en les lleis o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals. 

 

ARTICLE 10.- INFRACCIONS I SANCIONS 

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions 
que a les mateixes corresponguen,  en cada cas,  s'estarà al que es disposa en els 
articles 178 i segents de la Llei General Tributària.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 21 de desembre de 2012 i que ha quedat definitivament 
aprovada en data 12 de febrer de 2013, regirà des del dia segent a la seua 
publicació i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.

 

La present Ordenança es publique en el BOP, nº 34 de data 18 de febrer de 
2013, assortirà efectes a partir del dia 19 de febrer de 2013, i seguirà en vigor 
mentre no s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 

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

 
 


