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Ajuntament de Guardamar de la Safor

ANUNCI
Per acord del Plenari de l’Ajuntament de Guardamar de la Safor, en 
sessió ordinària celebrada en data 08 d’abril de 2021 es va procedir 
a l’aprovació inicial la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies materials de construcció, escombraries, cercat, 
puntals, andamis i altres instal·lacions anàlogues, així com taules 
cadires i toldos, paravents, marquesines, articles de comerç i altres 
instal·lacions anàlogues
En compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, al no a haver-se presentat al·legacions durant el termini 

l’Acord de data 08 d’abril de 202.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, mate-
rials de construcció, escombreries, valles, puntals, andamits i altres 
instal·lacions anàlogues, axí com taules cadires toldos, paravents, 
marquesines, atricles de comerç i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança reguladora.
Article nº1 Concepte
De conformitat amb el previst a l’art. 20.3 de la Llei 39/88 de 28 de 
desembre Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 

per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció, escombraries, tanques, puntals, andamis i altres 
instal·lacions anàlogues, així com taules cadires toldos, paravents, 
marquesines, articles de comerç i altres instal·lacions anàlogues o 
venda ambulant de diferents mercaderies
Article 2º Subjectes passius
Son subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a que se refereix l’art 33 de la Llei General Tributària 

Article 3º Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del sub-
jecte passiu, les persones físiques o jurídiques a les que es refereix 
l’art 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i 
els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats 
i entitats en general, amb els suposats i amb l’alcanç que marca 
l’art.40 de la Llei General Tributària.
Article.4º Quantia
Les quanties de la tassa seran les següents:
1. Tassa per utilització privativa o aprofitaments especials per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, escombraries, tanques, puntals, andamis i altres instal-
lacions anàlogues.

2 i dia
2 i dia

En cas d’interrupció de les obres per períodes superiors a dos mesos, 

acabades les obres l’Ajuntament procedirà a la retirada de qualsevol 
material, contenidor, escombraria etc.. que ocupe la via pública, 
repercutint al titular qualsevol despesa derivada.

-
pació de terrenys d’ús públic amb taules cadires toldos, paravents, 
marquesines, articles de comerç i altres instal·lacions anàlogues.

2

2

b. Resta any
2

2

En cas d’ocupació de la via rodada o de llocs d’estacionament aquests 

3. Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb venda ambulant de diferents 
mercaderies al casc urbà del poble de Guardamar de la Safor:

La zona d’ocupació per parada serà de 20m2, prèvia sol·licitud a 
l’Ajuntament i quedant prohibida al casc urbà de la platja.
4. Normes de aplicació de la taxa.
Per a l’aplicació de la taxa continguda en este article es tindran en 
compte les següents normes.
a. Quan solament s’ocupe el vol i es permeta el pas per sota de la 

-
centament i decoració de façana, incloent els supòsits de restauració, 

quota resultant.
d. Quan les obres s’interrompin durant un temps superior a 60 dies 

f. A partir del tercer mes de la seva instal·lació i concessió, la quota 
resultant sofrirà els següents recàrrecs:- durant el segon trimestre un 

g. No obstant això anterior, la quota tributària en cap podrà ser 
inferior a 30 euros.
Article 5º Normes de gestió.
1. De conformitat amb el previst a l’art. 24.5 de llei39/88 de28 de 

ordenança es produïren desperfectes en el paviment o instal·lacions a 
la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament 
vindran subjectes al reintegrament de les despeses produïdes per la 
reconstrucció i reparació de tals desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran en tot cas, independents dels drets liquidats per 

2. Les quantitats exigibles en arranjament as la tarifa es liquidaran 

períodes naturals de temps.

en aquesta ordenança deuran sol·licitar prèviament la llicència corres-

d’haver ingressat en concepte de dipòsit previ l’import de la tassa.

una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada durant no 
es presente declaració de baixa.
5. La presentació de la baixa sortirà efecte a partir del dia següent. 
Siga quina siga la causa que s’al·legui, la no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació del pagament de la tassa.
6. L’ocupació de la voravia amb mercaderies, materials de construc-
ció, es escombraries, tanques, puntals, andamis i altres instal·lacions 
anàlogues deuran tancar-se per evitar entorpir o causar molèsties 
als vianants. Així mateix en cas d’ocupar la totalitat de la vorera 
s’haurà d’habilitat un pas de vianants per la via rodada tancat i amb 
compliment de totes les reglamentacions sectorials adients.
7. Per la nit, l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, es escombraries, tanques, puntals, andamis 
i altres instal·lacions anàlogues deuran senyalitzar-se amb llum i amb 
indicadors de perill, atenció o altres que corresponguen en funció 
del tipus d’ocupació.
Article 6º Obligacions del pagament.
L’obligació del pagament de la tassa d’aquesta ordenança naix en 
el moment indicat en la llicència corresponent o en el moment en 

preceptiva llicència no essent prorratejable les quanties de l’art.4.2.
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el pagament de la tassa es realitzarà en règim d’autoliquidació 
mitjançant ingrés directe en el compte bancari habilitat a l’efecte.
Article 7º inspecció
La inspecció es realitzarà d’acord amb el previst a la Llei General 
Tributària i en les Lleis estatals reguladores de la matèria, així com 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 8º infraccions i Sancions

com a la determinació de les sancions que corresponguen en cada 
cas, serà d’aplicació el règim regulador en la llei General Tributària 
i en les demés normes d’aplicació.
Disposició derogatòria.
Aquesta ordenança derroga totes les normes de rang igual o inferior 
que s’oposen o la contradiguin.

La present Ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent 

Davant el present Acord, conforme l’article 19 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats 
recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
a partir del dia següent al de la publicació d’este anunci al Butlletí 

València.
Guardamar de la Safor, 3 de juny de 2021.—La alcaldessa, Ana 
Isabel Ferrer Fuster.
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