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Ordenança fiscal número 25

TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que es preveu en els articles 58 i 20.3 m de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública que es regirà per la
present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial que resulti de la instal·lació de quioscos en la via pública.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària a favor de les
quals s’atorguin les llicències o concessions administratives per a instal·lar
quioscos en la via pública o els qui es beneficiïn de la utilitat derivada de la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la
instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals.

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què
es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries
d’aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que en
respondran solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que
se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin el deutor
en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica,
després de la conformitat prèvia del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament
certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació
esmentada. En cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data
d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via
pública necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a altres usos que interessin d´una manera immediata la
seguretat ciutadana o la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes en els apartats següents:

a) Quioscos dedicats a la venda de bitllets de l’O.N.C.E. per m2 i any.
Euros...............................................................................................85,00.- euros

b) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en l´ epígraf a)
d’aquesta ordenança. Per m2 i any. Euros .................…………..663,05.-euros

Normes particulars d’aplicació:
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Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als 1,5
primers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un
recàrrec de 7,10 euros. per metre quadrat o fracció.

Article 7. Acreditament

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial
resultant de la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si aquesta fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, caldrà dipositar l’import
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de
quioscos en les vies públiques municipals en la forma establerta en aquesta
Ordenança.

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu a l’aprofitament especial sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament.

4. Quan per a la instal·lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió
administrativa, l’import de la taxa s’acreditarà en el moment en què s’atorgui
l’esmentada concessió.

Article 8. Període impositiu

1. Quan l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos hagi de
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la
llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de l’ocupació de la via pública mitjançant la
instal·lació de quioscos s’estengui a uns quants exercicis, l’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o
aprofitament especial, en què s’aplicarà el que es preveu en els apartats
següents:

3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon
semestre, no procedirà retornar cap quantitat .
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5. Quan no s’autoritza l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de
quioscos o per causes no imputables al subjecte passiu no s´hi puguin instal·lar
els quioscos, procedirà la devolució de l’import satisfet.

Article 9. Règim de declaració i ingrés

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

2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a instal·lar els quioscos en la
via pública es presentarà degudament emplenat l’imprès d’autoliquidació de la
taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal competent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en
el mateix abonaré.

4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg d´uns quants exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any.

5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa

Article 10. Notificacions de les taxes

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a uns quants
exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic i es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província.

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998,
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes
al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual substitueix.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en 10 de
desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de gener de 2.004 i tindrà vigència
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.


