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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
ARTICULE 1r.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 58, en relació amb l'article 20.3.I), estos dos
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament
establix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'ocupació de
terrenys d'ús públic Per taules i carreu amb finalitat lucrativa, especificat en les quotes
contingudes en l'apartat 2 de l'article 3r següent, que es regirà per la present Ordenança.ARTICULE 2n.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en esta Ordenança, les persones o entitats
al favor de les quals s'atorguen les llicència, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es
correspongué sense l'oportuna autorització.ARTICULE 3r.- Quota
1.- La quota de la taxa regulada en esta Ordenança, serà la fixada en les Tarifes
contingudes en l'apartat següent, atenent al nombre De taules amb cada quatre cadires.
Començament de l'aplicació del següent punt
el 2 d’agost del 2004
2.-Les quotes de la taxa seran les següents:
A) Per Cada taula amb quatre cadires en tot el municipi
TEMPORADA D’ESTIU: de l'1 de març a 31 d'octubre ....43,63 €
Les taules que excedisquen de l'autorització municipal ...62,32 €
TEMPORADA D’HIVERN: de l'1 de novembre a 28 de febrer ....15 €
Les taules que excedisquen de l'autorització municipal ...62,32 €

B) Per la utilització de tendals o marquesines fixats a la via pública: es multiplicarà pel
coeficient 1,5 la quantia que resulte de l'aplicació de la tarifa de l'apartat 2.A).
ARTICULE 4t.- Normes de Gestió
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de temporada autoritzat.2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
esta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el depòsit
previ a què es referix l'article 5.2 a) següent i formular declaració en què conste la superfície
de l'aprofitament i els elements que es van a instal·lar, així com un pla detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seua situació dins del Municipi.3.- Els servicis tècnics d'este Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les
peticions de llicències; si es Donaren diferències, es notificaran les mateixes als interessats i

es giraran, si és procedent, les liquidacions complementàries que corresponguen,
concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats i, si
és procedent, realitzats els ingressos complementaris que corresponguen.4.- En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a este
Ajuntament la devolució de l'import ingressat.5.- No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'haja abonat el depòsit previ
a què es referix l'article 5.2.a) següent i s'haja obtingut la corresponent llicència pels
interessats. L'incompliment d'este mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència
sense perjuí del pagament del preu públic i de les sancions i recàrrecs que corresponguen.6.- Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no s'acorde la
seua caducitat per l'Alcaldia o es presente baixa justificada per l'interessat o pels seus
legítims representants en cas de mort.7.- Per tractar-se d'una taxa de meritació periòdica, el mateix tindrà lloc l'1 de gener de
cada any, i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en Els supòsits d'inici o
cessament en l'aprofitament especial regulat en la present Ordenança, en este cas, el
període impositiu s'ajustarà a esta circumstància amb el consegüent prorrateig de quota.Totes les autoritzacions contingudes en esta Ordenança s'entenen subordinades i
limitades a l'ús públic, que l'Ajuntament puga determinar amb motiu de festes patronals o
força major, o donant lloc a cap minoració de les quotes liquidades per temporada, ja que
dites contingències es troben valorades i contemplades en els tipus i taxes aplicables.8.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L'incompliment d'este mandat donarà lloc a l'anul·lació de la
llicència.-

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el
"Butlletí Oficial" de la província i s'aplicarà a partir del dia de la seua publicació en l'esmentat
butlletí, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.-

Llíria, a 20 de Juliol de 2004
L'ALCALDE

