ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC LOCAL, PER CAIXERS
AUTOMÀTICS
Publicada al BOP núm.300, de 18 de desembre de 2009

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució,
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 57 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, de conformitat amb el que disposen els articles 20 i
següents en relació amb els articles 15 a 19 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004,
este Ajuntament establix la Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública o
terrenys d'ús públic local, per caixers automàtics, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament
especial dels terrenys de domini públic local, encara que es faça sense la preceptiva
llicència o concessió, derivada de:
A. La instal·lació de caixers automàtics en fatxades per entitats de dipòsits o
altres entitats financeres, de manera que el servei siga prestat a l'usuari des de la via
pública o part d'ella.
B. La instal·lació de caixers automàtics en la via pública o terrenys municipals per
entitats de dipòsits o altres entitats financeres.

ARTICLE 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, que siguen:
A. Els titulars de les respectives llicències.
B. Qui efectivament ocupe el sòl, vol o subsòl de la via pública o terrenys d'ús
públic o en el profit del qual redunden les instal·lacions.
ARTICLE 4. Responsables.
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques a què es referix la normativa
tributària.
ARTICLE 5. Base imposable, tipus de gravament i quota tributaria.

1. De conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les
hisendes locals, s'aplicaran les tarifes següents:
Per cada metre quadrat d'ocupació de la via pública: la quota tributària es
determinarà aplicant sobre la base imposable un tipus de gravamen del 6%.
• Base imposable mensual: M*(VC/RM)*(D/30)
• Tipus de gravamen: 60%
• Quota tributària resultant: BI*tg= M*(VC/RM)*(D/30)*0.06
On:
M: metres quadrats d'especial d'intensitat d'ús per caixer, el mínim de
tributació equivaldrà a un m2VC: valor cadastral mitja per carrers continguts en la base imposable de
l'IBI dels locals on hi ha el caixer automàtic o dels locals on es troba situada
l'entitat financera propietària del caixer automàtic.
RM: coeficient de rectificació de mercat cadastral, el seu valor equivalent
és del 0,5.

D: nombre de dies d'ocupació de la via pública en períodes mensuals.
2. Notes comunes a la quota tributària:
• Supòsit núm. 1. Per a la instal·lació de caixers automàtics en fatxades per
entitats de dipòsits o altres entitats financeres, de manera que el servei siga prestat a
l'usuari des de la via pública totalment o parcialment, fet imposable contingut en
l'article 2.A d’aquesta Ordenança, s'entén que l'aprofitament especial mínim a tributar
serà d'un metre quadrat de via pública, tot això sense perjudici que els subjectes
passius sol·liciten una major superfície d'especial intensitat d'ús del sòl de la via
pública.
• Supòsit núm. 2. Per a la instal·lació de caixers automàtics en la via pública o
terrenys municipals per entitats de dipòsits o altres entitats financeres, fet imposable
contingut en l'article 2.B d’aquesta Ordenança, s'entén que l'aprofitament especial
mínim a tributar serà de la totalitat.
ARTICLE 6. Exempcions, reduccions i la resta de beneficis.
De conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les hisendes
locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals, per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagen de satisfer per esta taxa que els
expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació
dels tractats internacions.
ARTICLE 7. Període impositiu i meritació.
El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte quan es tracte d'inici o
cessament en l'aprofitament especial del domini públic, i en este cas el període es
prorratejarà per trimestres naturals.
Tractant-se d'autoritzacions que es troben atorgades i vigents a l'inici de cada
any natural, la meritació de la taxa es produirà l'1 de gener del corresponent any.
ARTICLE 8. Normes de gestió.
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. En supòsits de concessions de nous aprofitaments, l'obligació de pagament
naix en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. A estos efectes amb la

sol·licitud s'acompanyarà declaració detallada de les instal·lacions així com el
justificant del pagament.
3. En el supòsit de concessions ja autoritzades, es notificarà col·lectivament la
taxa per mitjà d'exposició al públic del padró en el tauler d'anuncis durant quinze dies,
sent el termini de pagament en període voluntari de dos mesos des de l’aprovació
definitiva.
4. Una vegada autoritzat l'aprofitament, s'entendrà prorrogat fins que no es
presente la declaració de baixa pels interessats, que produirà efectes a partir del
trimestre natural següent al de la sol·licitud.
5. Quan no s'autoritzara l'aprofitament especial, o no resultara possible per
causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l'import satisfet.
6. El primer any de vigència de la present ordenança, l'Ajuntament realitzarà
d'ofici una llista cobradora inicial de la taxa i notificarà als interessats les liquidacions
corresponents, considerant-se esta liquidació com a primera liquidació a l'efecte de la
inclusió dels interessats/subjectes passius en el padró corresponent a esta taxa,
encara que no s'haguera sol·licitat l'autorització a què es referix l'article 8 de la present
Ordenança.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions tributàries.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la
normativa tributària vigent i la resta de disposicions que la despleguen i la
complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
PRIMER. En allò no previst específicament en esta Ordenança, regiran les
normes de l'Ordenança fiscal general i les disposicions que, si és el cas, es dicten per
a aplicar-la.

SEGON. Aquesta Ordenança, entra en vigor i s'aplica l'endemà de la publicació
de l'acord definitiu en el Butlletí Oficial de la Província, i segueix en vigor fins que
s'acorde la derogació o modificació expresses.

Faura, 15 de desembre de 2009
L’alcalde,
Antoni F. Gaspar Ramos

