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14 – TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES

2023
Article 1r. - Disposició general

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució 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 
disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús 
públic amb taules i cadires, que s'especifica en les quotes corresponents, que es regiran per aquesta 
ordenança i, les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

Article 2n. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, barres i mostradors per a la 
realització de l'activitat de serveis d'hostaleria.

Article 3r. - Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui 
es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.

Article 4t. - Quota tributària

1.- La base d'aquesta taxa està constituïda per la superfície màxima reservada pels aprofitaments o ocupacions 
d’acord amb la llicència municipal, expressada en metres quadrats (m2) 

2.- Les quotes d'aquesta taxa seran les següents:

a) Per m2 o fracció, per trimestre .................................................... 9,83 € (excepte a les Rambles de 
Sant Francesc, Nostra Senyora, la Girada, Plaça de Sant Joan i plaça de Jaume I (10,35 €/m2).

b) Per les ampliacions puntuals (com les derivades d’actes festius com Festa Major, vijazz o similars, 
etc), per m2 o fracció/dia:

b.1) Pels casos d'ocupacions especials per titulars que disposin de llicència per ocupació per temps 
indefinit, per m2  afegit (a la superfície habitual de la llicència) i dia:

A la Rambla de Sant Francesc, Rambla de Nostra Senyora, Plaça de Sant Joan i Plaça de Jaume I:
. Taules i cadires .........................................................................................  7,25 €
. Barres i mostradors..................................................................................25,88 €

A la resta de places i carrers: 
. Taules i cadires .........................................................................................  5,18 €
. Barres i mostradors..................................................................................20,70 €
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b.2) Pels casos d'ocupacions per titulars que no reuneixin els condicionaments de l'apartat anterior 
(d.1), per metre quadrat i dia:

. Taules i cadires .........................................................................................  10,35 €

. Barres i mostradors..................................................................................  31,05 €

c) En els supòsits d’activitats que amb caràcter excepcional i en funció de la seva naturalesa només 
puguin ocupar racionalment la via pública amb taules, cadires i altres elements en períodes de temps 
compresos entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, com és el cas de gelateries, orxateries o anàlogues, la 
quota serà igualment la de 10 euros per m2 o fracció per trimestre, però no es meritarà en el període 
semestral d’1 d’octubre a 31 de març.

3.- Als efectes previstos per a l’aplicació, hom tindrà en compte el següent:

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era 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, s’ocupa realment una superfície més gran que la que ocupen les taules i les 
cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. De tota manera, amb caràcter general la 
llicència municipal ja establirà la superfície total màxima incloent tots els elements i béns mobles.

c) Sens perjudici de les liquidacions especials que es practiquin, la taxa es merita per trimestres 
naturals, i caldrà satisfer la taxa completa del trimestre, encara que l’ocupació real hagi estat per un 
període inferior.

Article 5è. - Normes de gestió

1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les quotes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat, 
autoritzat i/o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els epígrafs 
corresponents.

2.- Si es fa una ocupació del domini públic sense llicència, o excedint-se de la superfície màxima 
autoritzada, s’aplicarà la taxa per la totalitat de la superfície ocupada o per l’excés, sens perjudici de 
l’aplicació de les sancions i recàrrecs que corresponguin. Es tindrà en compte la superfície real 
ocupada, i en cas de dubte es considerarà que la superfície mínima d’una taula estàndard de terrassa 
amb quatre cadires és de 3 m2. 

3.- Si concedida una llicència d’ocupació per temps indefinit posteriorment l’interessat comunica a 
l’Ajuntament l’ampliació de la superfície, essent validada la comunicació per l’ens local, l’import de la 
taxa s’incrementarà d’acord amb la nova superfície total.

4.- En els casos de baixa, aquesta tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent al 
de la seva presentació. La no presentació de la comunicació de baixa determinarà l’obligació de 
continuar pagant el tribut.
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Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als  trimestres de l’any 
transcorreguts des de la meritació del tribut fins al trimestre en què es produeix la baixa.

5.- Caldrà complir sobre ocupacions amb taules i cadires o altres elements les previsions de 
l’Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès. 

Article 6è. – Obligació de pagament

1.- L’obligació de contribuir neix quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via 
pública, en el moment de la data d’efectes de la llicència municipal corresponent; o bé, en el 
moment en el que comenci l’ocupació en els casos de que no es demanés la llicència prèvia.
2.- el pagament d’aquest taxa es realitzarà:

Per trimestres naturals, quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats, i 
estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, els quals tindran periodicitat 
trimestral. El pagament es realitzarà el dia 20 del segon mes del trimestre corresponent.

Per al cas que calgui practicar alguna liquidació individualitzada, especialment per a ocupacions 
corresponents a la Festa Major (del 27 d’agost al 2 de setembre), es tindrà en compte que el 
pagament s’ha de fer:

Les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la notificació fins el 
dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.

Les liquidacions notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de la notificació 
fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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