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2.2.4. Ordenança reguladora de les taxes per
instal·lació de quioscos en la via pública

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per instal·lació de quioscos en la via pública.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de terrenys de
domini públic amb la instal·lació de quioscos, encara que es porte a efecte sense la preceptiva llicència
o concessió.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals
s’atorguen les llicències, o que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en
benefici particular si es va procedir sense l’autorització oportuna.

IV. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
Article 4
1. Es merita la taxa quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial, encara que es porte a efecte
sense el permís oportú de l’Administració municipal i, successivament el primer dia de cada any
natural. A este efecte, es presumirà que s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial amb la
notificació a l’interessat de la llicència o autorització, llevat que l’acte administratiu autoritzador
especifique la data d’inici de l’ocupació o la delimite temporalment, i en este cas seran les dates
autoritzades les que determinen la meritació de la taxa.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
utilització privativa, i en este cas el període impositiu s’ajustarà a eixa circumstància i la quota es
prorratejarà per semestres naturals, inclòs el de l’inici o cessament de l’aprofitament.
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3. Quan es duga a terme l’ús privatiu o l’aprofitament especial de les vies públiques sense la llicència
municipal prèvia i preceptiva per a això, es regularitzarà el tribut a través del procediment
d’inspecció tributària establit en la Llei 58/2003, General Tributària, i el Reglament General de les
Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària aprovat pel Reial Decret 1065/2007.

V. CATEGORIES DELS CARRERS O POLÍGONS
Article 5
1. Als efectes previstos per a l’aplicació de la quota tributària, les vies públiques es classifiquen en 6
categories d’acord amb la classificació fiscal general de la ciutat de València.
2. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l’índex alfabètic seran considerades d’última
categoria, i quedaran qualificades així fins a l’1 de gener de l’any següent a aquell en què
s’aprove pel Ple d’esta corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en l’índex alfabètic
de vies públiques o guia de carrers general.
3. Quan l’espai afectat per l’aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques
classificades en distinta categoria, s’aplicarà la tarifa que corresponga a la via de categoria
superior.
4. Els parcs, jardins i deveses municipals seran considerades vies públiques.
5. Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal tributaran com a efectuats en la via
de més categoria amb què afronten.

VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6
Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, en funció de la
categoria de la via pública on es trobe el quiosc:
Euros/Any
Begudes:
Extra i primera ………………………………………………..……......
715,13
Segona i tercera ……...........……………………………….………..
536,41
Resta ……………………...............……………………………………….
357,61
Flors:
Extra i primera …………...........…………………………….............
536,41
Segona i tercera ……...........………………………………………...
429,10
Resta ………………….............…………………………………….……..
321,83
Premsa:
Extra i primera ………………….............………………………………
357,61
Segona i tercera ……………………............………………………...
268,86
Resta …………………………..…............…………………………………
178,80
2
Quioscos amb superfície superior a 10 m :
2
2
Per cada 2 m de superfície en què excedisquen la base de 10 m abonaran un 20 per cent
d’augment respecte de les quotes fixades.
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VII. NORMES DE GESTIÓ
Article 7
1. La taxa regulada en esta ordenança és independent i compatible amb la taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. La quota tributària exigible d’acord amb la tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o,
si és el cas, realitzat de fet.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’haja obtingut la llicència corresponent
pels interessats.
2
2
4. Les tarifes seran aplicades, íntegrament, als primers 10 m de cada ocupació. Cada 2 m d’excés
s’incrementaran amb un recàrrec del 20 per cent de la quantia assenyalada en la tarifa.
5. Una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta, les liquidacions successives es notificaran
col·lectivament per mitjà d’un edicte en el BOP, per al seu cobrament pel sistema de matrícula
padró semestral.
6. Per a la determinació de la superfície computable a l’efecte de l’aplicació de les tarifes en els
quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície ocupada estrictament pel quiosc es
tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a l’exposició de plantes, flors i altres
productes anàlegs o complementaris.
7. Les autoritzacions per a instal·lar quioscos s’entendran sempre atorgades a precari, i la corporació
municipal podrà revocar-les en qualsevol moment, sense dret a reclamació o cap indemnització
pels seus titulars.
8. La presentació de la baixa produirà efectes a partir del primer dia del semestre següent. Siga quina
siga la causa que s’al·legue en contra, la no-presentació de la baixa determinarà l’obligació de
continuar abonant la taxa.

VIII. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I SUPÒSITS DE NO-SUBJECCIÓ
Article 8
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Queda suspesa l'aplicació d'aquesta Ordenança Fiscal i no seran exigibles les tarifes previstes en
l'article 6 durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde
la modificació o derogació.
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