Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Implantació
Implantació d’una taxa per ocupació de via pública dels
caixers automàtics”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci
Funcionament
onament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

Crevillent té regulada la taxa d'ocupació dels terrenys públics dins les seues Ordenances
Fiscals, l'última aprovada en 2013. En esta podem trobar quins són els impostos que paguen per
exemple l'ocupació de mercaderies o escombraires, la parada o aparcament de taxis, la
instal·lació de barraques, casetes de venda, espectacles de carrer o la situació de quioscos en via
pública. No obstant això i vistes les experiències donades en molts pobles i ciutats de tota mena,
advertim que és l'hora d'incorporar al pagament d'estes taxes l'ús de la via pública que fan els
caixers bancaris que no estan situats a dins de les mateixes entitats ffinanceres.
inanceres.
Els caixers automàtics situats a la façana dels béns immobles és un servei del qual s'obté
un benefici econòmic les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Això suposa un aprofitament especial
del domini públic on l'Ajuntament no obté cap contrapre
contraprestació
stació econòmica per este ús. El resultat
és una pèrdua d'ingressos per a les arques municipals, i una injustícia fiscal, perquè les entitats
financeres obtenen beneficis econòmics aprofitant
aprofitant-se
se del domini públic sense pagar cap taxa. Si
els nostres comerciants
iants paguen els impostos corresponents per ocupar la via pública, ningú
hauria de tenir un tracte preferent en el nostre municipi ni privilegis fiscals per l'aprofitament
especial del domini públic.
L'11 de febrer de 2009, la Sala del Contenciós
Contenciós-Administratiu
atiu va reconéixer la legitimitat per
poder cobrar una taxa municipal als caixers automàtics instal·lats a les façanes de les entitats
financeres. Segons la decisió de l'Alt Tribunal, els caixers automàtics "constitueixen autèntiques
oficines d'urgència de les entitats financeres" que ofereixen servicis de forma contínua i obtenen
el consegüent aprofitament econòmic. La sentència del Suprem considera que la intensitat més
gran en l'ús de l'espai públic proporciona a les entitats de crèdit un benefici especí
específic i exclusiu
que podrà ser gravat amb taxes locals. Per tant, fa així jurisprudència per a altres processos
oberts entre entitats bancàries i ajuntaments.
El Suprem va desestimar la impugnació de la patronal de les caixes d'estalvis, la CECA, i
va donar via lliure a tots els municipis. En conseqüència, s'avala que els ajuntaments cobren a les
entitats financeres una taxa pels caixers automàtics que se situen a la via pública. A més, amb
independència que el caixer es prolongue per darrere de la façana, se
segons
gons es desprén de l'escrit.
L'Alt Tribunal va desestimar el recurs de cassació interposat per la patronal de caixes, CECA, i va
confirmar la legalitat d'estes ordenances perquè un determinat ajuntament cobre per esta taxa. El
Suprem crea jurisprudència i reconeix que, en estos supòsits, hi ha una utilització especial del
domini públic que beneficia l'entitat financera, i que justifica, per tant, el cobrament d'este import
per part dels ajuntaments. Per tant és una nova taxa que hauran d'abonar els bancs i les caixes,
sense perjudici per al consumidor, "ja que són els que s'enriqueixen d'esta utilització del domini
públic, i no els usuaris".
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L'Alt Tribunal argumenta que si no existira l'activitat de carrer en utilitzar els caixers, no
existiria tampoc el servei
rvei prestat, el desenvolupament, a més, és traslladat des de l'interior de
l'oficina bancària a la via pública. De la mateixa manera que s'utilitza el domini públic per a alguna
cosa "especial", ben diferent de l'ús general col·lectiu de la via pública.
Hii ha una consolidada jurisprudència del Tribunal Suprem recolzant este tipus de mesures,
que ja han estat adoptades per molts ajuntaments com Barcelona, Las Palmas, Ciudad Real,
Jaén,
Cartagena, Teruel, Illescas
Illescas,,
Arrecife,
Alcalá
de
Henares,
Bilbao, Málaga, Murcia, Zaragoza
Zaragoza, Valencia, Torrelodones,,
Sevilla, Las Rozas, Pozuelo de
Alarcón,, Palma, Madrid o Santander, entre altres.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L'Ajuntament de Crevillent iniciarà els tràmits necessaris per a implementar una taxa
municipal per la presència de caixers automàtics en les façanes dels immobles
mitjançant una ordenança fiscal o la modificació de l'ordenança actual d'ocupació de
terrenys d'ús públic.
2. El període impositiu d'esta taxa comprendrà l'any natural i la seua quantia serà
debatuda i consensuada en la Comissió d'Hisenda de manera urgent perquè es puga
aplicar a la reforma de les Ordenances Fiscals en 2017. Sent així 2018 el primer any
d'exercici de cobrament d'esta taxa.

Crevillent, 20 de juny de 2017
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