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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE 

LA VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES DELS 
BARS/RESTAURANTS. 

 
ARTICLE 1.-Naturalesa, objecte i fonament. 
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'articles 
106 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb els articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, l'Ajuntament de Petra estableix la "Taxa per ocupació de la via pública, taules i 
cadires dels Bars/Restaurants", que es regirà per la present Ordenança fiscal, d'acord amb 
l'articles 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
2. Constitueix l'objecte d'aquesta exacció: 
a) L'activitat de poder estendre taules i cadires per part dels propietaris/titulars dels bars i/o 
restaurants que donin a les places Juníper Serra, Ramon Llull i Antoni Oliver d'aquesta 
localitat. 
b) No es podrà estendre taules i cadires als carrers públics. 
c) L'Ajuntament tendrà discreccionalitat per autoritzar els m2  
que consideri pertinents en bé dels interessos de la localitat. 
d) No es podrà estendre taules i cadires el dia de mercat setmanal i fires anuals, així com 
altres dies que l'Ajuntament consideri oportú per celebració d'actes en general. 
 
ARTICLE 2.-Obligació de contribuir. 
1.-Fet Imposable.- Està determinat per l'activitat municipal desenvolupada amb motiu dels 
fets que constitueixen l'objecte de l'exacció. 
2.- Obligació de contribuir.- L'obligació de contribuir neix des del moment en què per part 

del titular/propietari del Bar/restaurant interessat ho solliciti, sempre abans del dia 20 de 

desembre de cada any natural, especificant els m2 a ocupar per l'any vinent. 

3.- Obligació de sollicitar-lo.- Cada any els interessats estaran obligats a sollicitar els m2 

a ocupar. L'Ajuntament discreccionalment, autoritzarà els m2 a ocupar que consideri 
convenients. 
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3.- Subjecte passiu.- Estan obligades al pagament les persones físiques i jurídiques i les 
Entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que donin lloc a la 
prestació del servei. 
 
ARTICLE 3.- Base de gravamen. 
La base de gravamen de la present exacció és la següent: 

- La quantitat a pagar per m2/any assignat. 
 

ARTICLE 4.- Tarifes. 
 Per l’ocupació del m2/any assignat per l'Ajuntament per poder estendre taules i 
cadires a les places municipals serà de 15,60 €/m2/any. 
 
ARTICLE 5.- Exempcions i bonificacions. 
 1.-En casos exempcionals es podrà autoritzar estendre taules i cadires a qualque 
Bar que per tradició ho ha fet, sempre i quan no dificulti la circulació de vehicles i 
persones. 
 2.- L'Ajuntament tendrà tolerància amb l’ocupació els dies de festes i altres 
excepcionals. 
 
ARTICLE 6.-Sancions. 
 En cas de que per part del titular del Bar i/o Restaurant ocupes més m2 del que en 
el seu dia se li va autoritzar, se li aplicaran la sanció següent: 4,25 €./m2./dia. 
 En cas de que s'estenguin taules i cadires sense la prèvia autorització municipal, se 
li aplicarà la sanció de: 169,19 € de multa i 8,47 €/m2/dia. 
 
  
 


