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Article 1. Fonament legal i naturalesa.
Aquest  Ajuntament  fent  ús  de  la facultat  que li  concedeix  l'article  133.2 de  la  Constitució
Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i d'acord amb el que es
disposa en els articles 20 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA i l'exacció de
la qual es durà a terme amb subjecció als previstos en aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa de l'Aprofitament especial del domini públic local
consistent en l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic local amb taules i  cadires,
vetlladors, empostissats i qualsevol altre element de naturalesa anàloga amb finalitat lucrativa

Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques i les entitats que
gaudeixin,, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular mitjançant
l'ocupació de terrenys de domini públic local amb taules i cadires, vetlladors, empostissats i
qualsevol altres elements de naturalesa anàloga amb finalitat lucrativa.

Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals juntament amb altres persones o entitats.
A aquest efecte es consideressin deutors principals els obligats tributaris de l'apartat  2 de
l'articles  35  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General  Tributaria.
Tret  de  precepte  legal  exprés  en  contra,  la  responsabilitat  serà  sempre  subsidiària.
Quant  a  la  responsabilitat  solidària  i  subsidiària  del  deute  tributari  ens  atendrem  a  allò
establert  en els  articles  42 i  43,  respectivament,  de  la  Llei  58/2003,  de  17 de desembre,
General Tributària.



Article 5. Exempcions.
No  es  concedirà  cap  exempció  en  l'exacció  de  la  present  taxa,  excepte  les  que  vinguin
imposades per llei.

Article 6. Base imposable i quota tributària.
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes següents:
Per  ocupació  de  la  via  pública  amb  una  taula  i  quatre  cadires,  equivalent  a  1,5m2
aproximadament: 12,98€/anuals.
Per ocupació amb tendals, ombrel·les i la resta d'instal·lacions, sempre que es recolzen en el
sòl: 0,15 euros per metre quadrat d'ocupació i dia.

Article 7. Meritació.
La  taxa  s'esdevingui  i  per  tant  neix  l'obligació  de  contribuir  per  la  simple  existència  o
instal·lació en la via pública o terrenys d'ús públic els elements indicats en l'art. 2.

Article 8. Gestió.
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ
sense perjudici del que resulti en practicar la liquidació definitiva, i formular declaració en la
qual consti  la superfície de l'aprofitament i els elements que s'instal·laran, així com un pla
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
2. El període mínim de sol·licitud serà d'1 mes.
3.  Els  serveis  tècnics  d'aquest  Ajuntament  comprovaran  i  investigaran  les  declaracions
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les
peticions de llicències; si es donessin diferències, es notificaran les mateixes als interessats i es
giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeixin,
4.  En  cas  de  denegar-se  les  autoritzacions,  els  interessats  podran  sol·licitar  a  aquest
Ajuntament la devolució de l'import ingressat.
5. No es consentirà l'ocupació de la via pública sense el previ ingrés de les taxa en la Tresoreria
Municipal  o  en  els  comptes  de  les  entitats  bancàries  que  a  aquest  efecte  s'indiqui  per
l'Ajuntament,  i  s'hagi  obtingut  la  corresponent  llicència  pels  interessats.  L'incompliment
d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament
de la Taxa i de les sancions i recàrrecs que procedeixin.
6. Les llicències s'atorgaran per a l'anualitat que se sol·liciten.
7.  Les autoritzacions tindran caràcter personal  i  no podran ser cedides o subarrendades a
tercers.  L'incompliment  d'aquest  mandat  donarà  lloc  a  l'anul·lació  de  la  llicència.
Les  taules  es  col·locaran com a norma general  en  la  totalitat  d'amplària  de  la  façana de
l'establiment  i  adossades  a  la  vorada  si  altres  circumstàncies  (pas  de  vianants,  parades
d'autobusos, sortides d'emergència, etc.) no ho impedeixen.
8. Podrà autoritzar-se la seua instal·lació alternativament en vorada o façana quan ho sol·licite
l'interessat i existisquen raons especials que l'aconsellen.
9.  Cas  d'instal·lar-se  fora  de  la  façana  de  l'establiment,  haurà  de  sol·licitar  autorització
expressa dels confrontants, que haurà d'aportar l'interessat, deixant en tot cas expedit l'accés
als habitatges i locals confrontants.
10.  Si existeixen problemes en relació amb l'autorització per queixes raonades dels veïns, o
altres  circumstàncies  d'interés  general  (com  poden  ser  l'ordenació  del  trànsit,  etc.)
l'Ajuntament es reserva el dret anul·lar aquesta autorització sense dret a cap indemnització.
11.  S'haurà de mantindre la zona objecte d'ocupació en les condicions degudes de neteja,
seguretat i ornament.
 
Article 9. Infraccions i sancions.
Caldrà ajustar-se al qual disposa la Llei General Tributària i la resta de disposicions concordants
i complementàries.

Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor l'1 de gener de 2013 i romandrà vigent fins a la seua
modificació o derogació expressa.


