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3.26 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB CAIXERS 

AUTOMÀTICS, AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, este Ajuntament establix la Taxa 
per l'aprofitament del domini públic local amb caixers automàtics amb accés directe des de la via 
pública, que es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
Article 2. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable de la Taxa l'aprofitament especial del domini públic que comporta la 
instal·lació per les entitats bancàries de caixers automàtics i la resta d'aparells amb els quals se 
servixen les entitats financeres per a prestar els seus serveis en les façanes dels immobles, amb 
accés directe des de la via pública. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats a 
què es referix l'article 35.4 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a 
favor dels quals s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir 
sense l'oportuna autorització.  
 
Article 4. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques que es referix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
els liquidadors de fallides, els concursos, les societats i les entitats en general, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.  
 
Article 5. Quota tributària 
1. L'import de la Taxa es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilització 
privativa o l'aprofitament especial del terreny, si este no fóra de domini públic. 
 
2. La quota anual a pagar per caixer serà de 500 euros.  
 
Article 6. Període impositiu 
El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte els supòsits d'inici o cessament en la 
utilització o l’aprofitament especial del domini públic local, necessari per a la prestació del servei per 
mitjà de caixers automàtics, casos en què es procedirà a aplicar el prorrateig trimestral, d'acord amb 
les regles següents:  

a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 
naturals que resten per a finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.  

b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que corresponga als trimestres 
transcorreguts des de l'inici de l'exercici, inclús aquell en què s'origina el cessament.  

 
Article 7. Meritació 
1. L'obligació de contribuir naix per l'atorgament de la concessió de la llicència administrativa o des 
que es realitze l'aprofitament, si es fera sense la corresponent llicència. 
 
2. La taxa regulada en la present ordenança es merita el primer dia de cada any natural, excepte en 
els casos en què la data de concessió de la llicència no coincidisca amb este i, en este cas, les 
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quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar 
l'any, inclús el de la data de la concessió de la llicència.  
 
3. La presentació de la baixa per cessament d'este aprofitament produirà efectes a partir de l'endemà 
del de la seua presentació, i poden els interessats sol·licitar la devolució de l'import de la quota de la 
taxa corresponents als trimestres naturals en què no s'haguera disfrutat de l'aprofitament, exclòs 
aquell en què se sol·licite.  
 
Article 8. Normes de gestió i pagament 
1. La taxa per l'aprofitament especial del domini públic local pels caixers automàtics es gestionarà per 
mitjà de padró o matrícula, s’ha d'efectuar el pagament de les quotes anuals de la taxa en el període 
que es determine per l'ens gestor de la taxa. 
 
2. Per a la formació del padró o matrícula, els subjectes passius estan obligats a presentar una 
relació dels caixers automàtics que gestionen i que donen accés a la via pública, i a especificar la 
seua localització, amb la indicació, almenys, de la denominació del carrer on estan instal·lats, número 
de la via pública, codi postal i municipi. 
 
3. Rebuda la informació dels subjectes passius, l'ens gestor practicarà la liquidació d'alta i, d'acord 
amb el que disposa l'article 102 de la Llei General Tributària, notificada esta liquidació d'alta en el 
padró o matrícula, es podran notificar col·lectivament les successives liquidacions per mitjà d'edictes 
que així ho advertisquen. 
 
4. Els subjectes passius vindran obligats a declarar, en el termini d'un mes, les altes i baixes que es 
produïsquen, així com els canvis en la titularitat. 
 
Article 9. Exempcions, reduccions i bonificacions 
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les lleis o les 
derivades de l'aplicació de tractats internacionals.  
 
Article 10. Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a estes 
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 178 i següents de la Llei 
general tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal regirà des de l'endemà a la seua publicació i es mantindrà vigent fins a 
la seua modificació o derogació expressa. 


