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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BÚGER

1600 Aprovació definitiva modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via
pública amb taules i cadires

Atès que no s’ha presentat, durant el termini d’exposició pública, cap reclamació o suggeriment contra l’acord de modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires, aprovada provisionalment per l’ajuntament ple, en sessió de dia
15 de desembre de 2014, s’entén definitivament aprovat i en compliment de la legislació vigent, es publica el text íntegre de l’esmentada
ordenança:

“AJUNTAMENT DE BÚGER ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 Reguladora de la taxa per :

OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

FONAMENT LEGAL.Article 1r.  

De conformitat amb el disposat en l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb
l’article 20-3, de la mateixa, segons redacció donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les Taxes Estatals
i Locals, s’estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials que es deriven de l’ocupació de terrenys d’ús públic per
taules i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança.

SUBJECTE PASSIU.Art. 2n 

Són subjectes passius de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o
aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

TARIFES.Art. 3r. 

 La quantia de la taxa serà la fixada en la següent:

 a) Per l’ocupació de taules i cadires: 10 € m2/any
 b) Per l’ocupació per tendals clavats a la paret: 6 € m2/any
 c) Per l’ocupació per tendals clavats directament a les voravies i espais públics amb un aprofitament especial de l’espai públic: 12€

m2/any

La concurrència dels fets detallats a l’apartat a) amb els apartats b) o c) suposarà l’exigència de la taxa per ambdós conceptes
acumulativament. S’exigirà l’abonament de la taxa independentment del període d’ocupació de l’any natural. L’administració podrà dur a
terme liquidacions d’ofici d’aquells establiments que no hagin dut a terme la liquidació corresponent.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENTArt. 4t  

1r. L’obligació de pagament neix:

 a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública: en el moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b)Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats: la meritació periòdica de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural.
En els supòsits d’inici o cessament durant el transcurs de l’any natural, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstància amb el
consegüent prorrateig de la quota.

2n. El pagament de la taxa s’efectuarà:

a) Tratant-se de concessions de nous aprofitaments: per ingrés directe en
la Caixa de la Tresoreria Municipal, amb anterioritat a l’entrega de la corresponent llicència o autorització.
L’ingrés efectuat tindrà, de conformitat amb l’article 26-1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, segons redacció donada per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les Taxes Estatals i Locals, caràcter de dipòsit previ, elevant-se a
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definitiu al concedir-se la corresponent llicència o autorització. 
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats: una vegada inclosos en els padrons o matrícules de la taxa,
per anys naturals en la Caixa de la Tresoreria Municipal.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONSArt. 5è. 

 No es concedirà exempció o bonificació alguna respecte a la taxa regulada per la present Ordenança.

Art. 6è. ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA

1. Les quanties exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el
dipòsit previ, de conformitat amb l’article 26-1, de modificació del Règim legal de les Taxes Estatals i Locals, i formular declaració.

3. Comprovades les declaracions formulades, es concediran les autoritzacions de no existir diferències. En el supòsit d’existir diferències
seran notificades als interessats, girant-se les liquidacions complementàries que procedeixin, les autoritzacions es concediran una vegada
esmenades les diferències i realitzat l’ingrés complementari.

4. Els interessats, en el supòsit de denegació de l’autorització, podran sol·licitar la devolució de l’import del depòsit previ.

5. No es permetrà l’ocupació de la via pública fins que no sigui ingressat l’import del dipòsit previ i hagi estat concedida l’autorització.

6. Autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament, fins que se sol·liciti la baixa per l’interessat, o es declari la seva caducitat.

7. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del dia primer del mes següent del període autoritzat.

8. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de seguir abonant la taxa.

9. Les autoritzacions o llicències tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers; l’incompliment d’aquest mandat
donarà lloc a l’anulació de la llicència.

10. Quan per causes no imputables al subjecte passiu el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es desenvolupi, procedirà la
devolució de l’import corresponent.

APROVACIÓ I VIGÈNCIA 

1.La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el “BOCAIB”, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
1999, fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

2.La present Ordenança, que consta de 6 articles, fou aprovada per el Ple en sessió extraordinària, celebrada el dia 17 de novembre de 1998.

Vist i plau.El Batle. El Secretari.”

Búger, 29 de gener de 2015
 

El Batle
Bartomeu Alemany Bennàsar
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