MODIFICACIÓ DEFINITIVA OOFF 2014

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.11.-TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Article 1.- CONCEPTE
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, i pels serveis
prestats per l’Ajuntament en els béns de domini públic estatal per autorització
dels articles 84.1 i 115.c de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’art.35.4 de la Llei General Tributària, a favor de
les quals s’atorguin les llicències, o es beneficiïn de l’aprofitament si es va
procedir sense l’autorització corresponent.
S’estableix la bonificació del 100% en la quota de les taxes regulades en
aquesta ordenança per a la realització d’activitats organitzades per les entitats
sense afany de lucre inscrites en el registre municipal d’associacions, i per les
entitats públiques i persones físiques que tinguin per finalitat la realització
d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho determini la llicència
atorgada.
Podran gaudir d’una bonificació del 20%, sobres les tarifes regulades en
l’annex d’aquesta Ordenança, els establiments que estiguin oberts durant tot
l’any, cosa que s’acreditarà amb l’alta de l’IAE, o qualsevol altre mitjà de prova
vàlid en dret.
Aprovada la bonificació, el subjecte passiu gaudirà de la mateixa mentre no
variïn les circumstàncies que han originat aquesta decisió. Malgrat això, el
subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de
les circumstàncies que van donar origen a la concessió de la bonificació, sense
perjudici de l’actuació inspectora de l’Ajuntament.
Article 4.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes que
figuren a l’annex, segons la superfície ocupada expressada en metres
quadrats.

MODIFICACIÓ DEFINITIVA OOFF 2014

2.- Als efectes d’aplicació d’allò que figura a l'annex, es tindrà en compte el
següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és enter,
s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines,
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una
superfície més gran que la que ocupen les taules i cadires, es prendrà la
superior com a base del càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any
natural, i temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de
l'any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització
administrativa es consideren anuals.
d) Les taxes es fixaran d'acord amb la classificació dels carrers i zones del
Municipi.
e) En el cas de les ocupacions de la zona marítimo terrestre, prèviament
autoritzades pel Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, i en
aplicació de l’article 84.2 i 115.c de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
costes, atès que l’Ajuntament està obligada al pagament d’un cànon, en
la quantitat i condicions que determini l’esmetada llei, la quota de la taxa
que regula la present ordenança no podrà ser inferior al cànon que ha de
satisfer aquest Ajuntament al Ministeri, incrementada en un 10%.
Article 5.- NORMES DE GESTIÓ
1.- La gestió de les taxes de venciment periòdic es realitzarà per padró que es
confeccionarà cada any, mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin
produït en l’exercici anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i
les baixes, només produiran efectes per l’exercicis següent.
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per a cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de
temporada autoritzat.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 6.2.a) següent i
formular declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements
que s'instal·laran. A més hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície
que es pretén ocupar i de la seva situació dins el Municipi.
3.- Els serveis tècnics d'aquest Municipi comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si
no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi hagués,
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aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els
interessats hagin arreglat les diferències i, si escau, quan hagin realitzat els
ingressos complementaris corresponents.
4.- En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar
a aquest Municipi la devolució de l'import ingressat.
5.- No s’autoritzarà l'ocupació de la via pública fins que s'hagi abonat el dipòsit
previ a què es refereix l'article 6.2.a) següent i fins que els interessats no hagin
obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà
originar la no concessió de la llicència sense perjudici de les sancions i els
recàrrecs que s'escaiguin.
6.- Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentre
l'Alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat o els seus representants
legítims, en cas de defunció, no presentin la baixa justificada.
7.- La presentació de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui
quina sigui la causa que s'al·legui en contrari, la no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
8.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o
subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà
l'anul·lació de la llicència.
Article 6.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I DE PAGAMENT
1.- L'obligació de contribuir neix:
1.1.- En els supòsits d’inici de la utilització privativa o l’aprofitament especial:
a) En el moment de sol·licitar la corresponent llicència municipal
d’ocupació o aprofitament.
b) Des que efectivament es realitza l’ocupació o aprofitament, en el cas
de realitzar-se sense la corresponent llicència.
1.2.- En el supòsit general de meritament periòdic, és a dir, quan es tracti de
concessions d’aprofitament ja autoritzades:
a) El primer dia de cadascun dels períodes naturals de temps
assenyalats en les tarifes.
b) El preu per temporada no es prorratejarà en funció dels dies o hores
d’ocupació efectiva.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
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a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe
en la dipositaria municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre
abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i s'elevarà a definitiu quan
es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que ja estan autoritzats i
prorrogats, una vegada estiguin incloses en els padrons o matrícules
d'aquesta taxa, per anys naturals, en les oficines de la recaptació
municipal.
Article 7. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General, i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.014 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,
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ANNEX DE TARIFES
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Categoria carrer

Categoria 1ª
especial

Quota
Anual m2

Temporada
Alta M2

Temporada
Baixa M2
01 octubre a 31 maig

65,25 €

57,35 €

7,90 €

49,30 €
36,50 €
28,00 €
19,45 €

45,00 €
26,45 €
22,10 €
15,10 €

4,25 €
10,05 €
5,85 €
4,35 €

Setmana Santa i
01 juny a 30 setembre

Zona portuària, zona M.T.
Port i Passeig Marítim

Plaça de la vila
Categoria 2ª
Categoria 3ª
Categoria 4ª
ADDICIONAL:

1ª Quan l'ocupació es realitzi mitjançant tribuna tancada, els preus expressats
anteriorment experimentaran un increment del 20 per 100.
2ª Quota mínima temporada alta:
Categoria 1ª
Categoria 2ª
Categoria 3ª
Categoria 4ª

123,50 €
98,30 €
81,90 €
57,60 €

2ª Quota mínima temporada baixa:
Categoria 1ª
Categoria 2ª
Categoria 3ª
Categoria 4ª

12,25 €
9,80 €
8,20 €
5,55 €

3ª Quota per autorització concedida
Per nova autorització sol.licitada

26,30 €

4ª Quant l'ocupació es faci sense la prèvia autorització municipal o excedint-se
de la superfície concedida, els preus expressats anteriorment tindran un
increment del 20 %.
TRÀMITS ADMINISTRATIUS
En casos de renúncia de la llicència i que s’hagin realitzat taxes
administratives.

32,55 €

