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Ayuntamiento de Benirredrà
Anuncio del Ayuntamiento de Benirredrà sobre aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas y sillas, con finalidad lucrativa.
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Benirredrà de
fecha 23 de noviembre de 2015, sobre imposición de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, con
finalidad lucrativa, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ
DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Article 1.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local relatiu a ocupació de terrenys d’ús públic per taules i
cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança
Fiscal, les normes de la qual atenen a allò que s’ha previngut en
l’article 58 de l’esmentada llei 39/88.
Article 2.- Fet imposable
Constituïx el fet imposable de la taxa, de conformitat amb l’article
20.3, lletra l) de la llei 39/88, la realització de qualsevol dels aprofitaments assenyalats i l’obligació de contribuir naixerà per
l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de la corresponent llicència,
o des que s’inicie l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna
autorització.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques
així com les entitats a què es referix l’article 33 de la Llei General
Tributària al favor de les quals s’atorguen les llicències, o els que es
beneficien de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna llicència.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referixen els
articles 38.1 i 39 de la LGT. 2. Seran responsables subsidiaris els
administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i amb l’abast que assenyale l’article 40 de la LGT.
Article 5. Beneficis fiscals.
D’acord amb el que establix l’article 9 de la LRHL, no podran reconèixer-se altres exempcions, reduccions o bonificacions que les
expressament previstes en normes amb rang de Llei, o les derivades
de les d’aplicació de tractats internacionals.
Article 6.- Quota Tributària.
1.- La quota de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
en les tarifes contingudes en l’apartat següent, en funció del temps
de duració de l’aprofitament i de la superfície l’ocupació de la qual
quede autoritzada en virtut de la llicència, ó la realment ocupada, si
fóra major.
2.- Les tarifes de taxa seran les següents:
- Anual (de gener a desembre): per cada m2 de superfície
ocupada:36,00 €.
- Ampliació excepcional de ocupació de terrenys d’ús public (amb
motiu de festivitats i altres):
- Per taula: 1,00 € al dia.
- Per cadira: 0,30 € al dia.
3) Als efectes previstos per a l’aplicació dels apartats anteriors es
tindrà en compte lo següent:
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1. Si el número de metres quadrats de l’aprofitament no fora sencer.
Es redondejarà per excés per a obtenir la superfície ocupada.
2. Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines,
separadors i altres elements auxiliars es delimita una superfície
major a la ocupada per taules i cadires, es prendrà a aquella com a
base de càlcul.
3. Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’utilitzen per a tot l’any
natural, i de temporada, quan el període autoritzat comprén part d’un
any natural. La temporada es considerarà que comprén un període
de huit mesos.
Tractant-se d’aprofitaments anuals, en cas d’altes i baixes sol·licitades
una vegada iniciat l’any, la tarifa es prorratejarà per trimestres naturals que resten per finalitzar l’any.
Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa, es
consideraran anuals.
Article 7.- Normes de gestió.
1.- Les persones naturals o jurídiques interessades en l’obtenció dels
aprofitaments regulats en aquesta Ordenança Fiscal, presentaran en
l’Ajuntament la documentació recollida en l’Ordenança o Reglament
que regula aquest tipus d’ocupació.
2.- Igualment, amb la instància deurà acompanyar-se carta de pagament justificativa d’haver-se ingressat l’import de la taxa. Aquesta
liquidació tindrà caràcter provisional i quedarà subjecta a posterior
comprovació pels tècnics municipals.
3.- De no concedir-se l’autorització sol·licitada, l’interessat podrà
sol·licitar de l’Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
1.
Article 8. Meritació de la taxa
1.- La taxa es meritarà quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament
especial, el qual s’entén que coincidix amb el de la concessió de la
llicència, si la mateixa va ser sol·licitada.
2.- Sense perjuí del que preveu l’apartat anterior, serà necessari depositar l’import de la taxa quan es presente la sol·licitud d’autorització
per a gaudir especialment el domini públic local en benefici particular.
3.- Quan s’haja produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense
sol·licitar llicència, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment
de l’inici del dit aprofitament.
4.- Tractant-se d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos en els padrons d’aquesta taxa, la meritació es produirà
el dia primer de cada any.
1.
Article 9. Pagament de la taxa.
El pagament de la taxa es realitzarà: a) Tractant-se de concessions
d’aprofitaments de duració limitada, per ingrés directe en la Tresoreria municipal o on establira l’Ajuntament, però sempre abans de
retirar la corresponent llicència. b) Tractant-se de concessions
d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosa en els
padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals en les oficines
de la recaptació municipal o entitat col·laboradora.
2.
Article 10. Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i a
les sancions que corresponguen caldrà ajustar-se al que disposa la
LGT i les seues normes de desplegament.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per
instal·lació de taules i cadires en terrenys d’ús públic, amb finalitat
lucrativa, l’última modificació de la qual va ser aprovada inicialment
en sessió celebrada el 30 de juny de 2010 i publicat el seu text en el
BOP de València núm. 251, de data 22 d’octubre de 2010.
Disposició final
Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les
disposicions de la LRHL, LGT, Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels
Contribuents i la resta de normativa de desplegament.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en
el Butlletí Oficial de la província, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació.»
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
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por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En Benirredrà, a 14 de enero de 2016.—La alcaldesa-presidenta,
Maria Dolores Cardona Llopis.
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