
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

 

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la
seua aprovació, la següent

MOCIÓ

AMPLIACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA A CAIXERS AUTÒMATICS I ALTRES APARELLS EXPENEDORS

Exposició de motius

Segons  la  normativa,  tota  ocupació  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini  públic,
especialment  si  tenen una finalitat  lucrativa o si  comporta la  prestació d’un servei  que té una
contraprestació econòmica, pot estar gravada amb la seua taxa corresponent en les respectives
ordenances fiscals. 
Hi ha distints aparells, usats per diversos tipus de comerços, entitats, etc., que només es poden
utilitzar  des  de  la  via  pública,  com  ara  caixers  automàtics,  màquines  expenedores  de  tabac,
màquines de begudes, menjar envasat, llepolies, etc., que alguns establiments disposen, encastats
a la façana,  a la porta o la finestra de forma que només es poden usar des de la via pública
(normalment la vorera).
En establir esta disposició física, l’entitat, el comerç, guanya un espai a l’interior que pot dedicar a
altres  menesters,  cosa  que  no  passa  amb  altres  que  ho  tenen  dins.  Amb  això  obtenen  un
avantatge a costa de l’espai físic públic.
En molts ajuntaments, aquest tipus d’ocupació s’està gravant per a evitar la discriminació entre les
entitats, comerços i establiments que ho tenen al seu interior a costa del seu propi.

Proposta d’acord

1. L’Ajuntament de Museros presentarà per al pròxim exercici fiscal una proposta de modificació de
les  ordenances  fiscals  per  a  incloure-hi  l’ocupació  de  via  pública  de  caixers  i  altres  aparells
expenedors instal·lats a les façanes, portes o finestres i utilitzables des de la via pública.
2. Quota tributària. La quantitat de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa
reflectida en l'apartat corresponent.
3. L’ocupació de la via pública de caixers automàtics instal·lats en les façanes, portes o finestres i
utilitzables es gravarà amb 2 € per dia i caixer
4.  L’ocupació  de l’espai  públic  per màquines automàtiques expenedores de productes (menjar,
begudes,  parafarmàcia…)  instal·lades  a  les  façanes,  portes  o  finestres  de  forma permanent  i
d’accés i ús durant les 24 h es gravarà amb 0,50 € per dia i màquina.

                       

Museros, a 24 de gener de 2013

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS


