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2.2.12. Ordenança reguladora de la taxa per
aprofitament del domini públic local per mitjà
de caixers automàtics d’entitats financeres
instal·lats en la façana d’establiments i
manipulables des de 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 la taxa per aprofitament del domini públic municipal per mitjà de
caixers automàtics d’entitats financeres instal·lats en la façana d’establiments i manipulables des de la
via pública, les normes de la qual atenen el que es preveu en els articles 20 a 27 del text refós esmentat.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic amb caixers
automàtics i la resta d’aparells de què se servixen les entitats financeres per a prestar els seus
servicis que siguen instal·lats en la façana d’establiments i que puguen manipular-se des de la via
pública.
2. L’obligació de contribuir naix per l’atorgament de la concessió de l’autorització administrativa o
des que es realitze l’aprofitament si es fa sense l’autorització corresponent.
3. Esta taxa és independent i compatible amb qualssevol altra exacció que puga gravar la instal·lació
o utilització d’este tipus de caixers.

III. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
Article 3
1. Són subjectes passius d’esta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que s’assenyalen
en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, a favor de les quals
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s’atorguen les autoritzacions o els que es beneficien de l’aprofitament, si es va procedir sense
l’autorització oportuna i, en tot cas, l’entitat financera titular del caixer automàtic.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals on s’ubiquen
els aparells o caixers objecte d’esta taxa.
3. La responsabilitat solidària i subsidiària s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el que
establixen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en les
normes dictades per a desplegar-la.

IV. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
Article 4
1. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament de
l’aprofitament especial, i en este cas el període impositiu s’ajustarà a esta circumstància amb el
consegüent prorrateig de la quota, i les tarifes es calcularan proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’aprofitament
especial.
Així mateix, i en cas de baixa per cessament en l’aprofitament, les tarifes seran prorratejables per
trimestres naturals, inclòs aquell en què es produïsca el cessament. Amb esta finalitat, els
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres
naturals en què no s’haja produït l’aprofitament esmentat.
2. La taxa es merita i naix l’obligació de contribuir quan es tracte d’aprofitaments ja autoritzats i,
mentre no se’n sol·licite la baixa, per anys naturals, el primer dia del període impositiu.
Quan es tracte de nous aprofitaments, la taxa es merita i naix l’obligació de contribuir en el
mateix moment de sol·licitar l’atorgament de l’autorització administrativa corresponent o, si no
n’hi ha, des del mateix moment en què se’n realitze materialment l’aprofitament real i efectiu.

V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària, en aplicació de les disposicions de l’article 24.3 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, per cada caixer que siga
instal·lat en la façana d’establiments i que puga manipular-se des de la via pública serà la següent:
Categoria via pública
Tarifa/Euros
Primera* ………………………………………………………
787,95
Segona ………………………………………………………..
709,16
Tercera ………………………………………………………...
669,76
* Zona extra a l’efecte de l’IAE, segons mapa que s’hi adjunta.
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VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 6
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.

VII. GESTIÓ I COBRAMENT DEL TRIBUT
Article 7
1. El cobrament de la taxa regulada en esta ordenança s’efectuarà anualment pel sistema establit per
l’Ajuntament per als tributs de cobrament periòdic per rebut, en el termini comprés entre l’1 de
març i el 30 d’abril de cada any, els dos inclosos.
2. A l’efecte previst en l’apartat anterior, la matrícula padró corresponent estarà constituïda per tots
els caixers, sotmesos a tributació l’1 de gener de cada any per mitjà d’esta taxa i que hagen sigut
declarats o inclosos d’ofici pel Servici de Gestió Tributària Específica - Activitats Econòmiques i
altres servicis de l’Ajuntament de València.
3. Quan es tracte de nous aprofitaments no inclosos en la matrícula, les persones o entitats
interessades en la concessió dels aprofitaments a què es referix esta ordenança estaran obligades
a presentar declaració d’alta per la instal·lació de nous caixers en els deu dies hàbils previs a la
seua posada en funcionament, indicant en la declaració esmentada l’entitat financera titular del
caixer, NIF, representant i emplaçament del caixer.
En este supòsit, el pagament s’exigirà per mitjà de liquidació notificada, i si és el cas es
prorratejarà l’import de la liquidació per trimestres naturals, inclòs el de l’alta.
Una vegada notificada la liquidació inicial d’inclusió en el padró, els rebuts següents es notificaran
per mitjà d’edictes col·lectius que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
4. De la mateixa manera, en cas de baixa, haurà de presentar-se la declaració de baixa per les
alteracions que es produïsquen en la seua xarxa de caixers, en el termini de trenta dies hàbils
comptadors des de l’endemà del dia en què es produïsquen, i l’import de la taxa es prorratejarà
per trimestres naturals, inclòs el de la baixa.
5. Quan es produïsca un aprofitament subjecte a esta taxa sense l’autorització municipal preceptiva
prèvia o sense la declaració d’alta oportuna, sense perjudici de les mesures que en resulten
procedents en l’exercici de les facultats demanials i potestats administratives de l’Ajuntament, i
imposició de les sancions que en resulten procedents, la Inspecció de Tributs alçarà acta i
practicarà la liquidació que corresponga. La regularització de l’aprofitament, quan siga procedent,
requerirà el pagament de la liquidació practicada per la Inspecció, sense perjudici de les altres
mesures que en resulten pertinents.

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