ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL PER TAULES, CADIRES, TRIBUNES,
ENTARIMATS, TARIMES, TANQUES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB
FINALITAT LUCRATIVA.
ORDENANÇA REGULADORA
Article 1er.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb allò disposat als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, i conforme a l’article 20 de la mateixa , modificat per la Llei 25/98, de 13 de
juliol de Modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i de Reordenació de les Prestacions
patrimonials de caràcter públic aquest Ajuntament estableix la “ Taxa per l'ocupació de terrenys
d'us públic local per taules, cadires, tribunes, entarimats i altres elements anàlegs, amb finalitat
lucrativa “, que es regirà per la present ordenança fiscal, (atenent allò previst a l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988).
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local consistent en l'ocupació de terrenys d'us públic local per taules, cadires,
tribunes, entarimats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, previst en la lletra l)
de l’apartat 3 de l’article 20 de la LRHL.
Article 3r.- Subjectes passius
Son subjectes passiu contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les Entitats a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les
llicències, o qui es beneficie de l'aprofitament, si es procedeix sense l'oportuna autorització.

Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
2.- Seran responsables subsidiaris les administradors de les societats i els síndics, Interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supostos i amb l’abast
que assenyala l’article 40 de la LGT.
Article 5.- Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar la següent tarifa:
TAULES I CADIRES (Per m2)

POBLE

7,50 €

TAULES I CADIRES (Per m2)

PLATJA

15,00 €

PÈRGOLA (Per M2)

POBLE

9,00 €

PÈRGOLA (Per M2)

PLATJA

9,00 €

TANCA i/o TARIMA ( Per metre
lineal)

POBLE

4,50 €

TANCA i/o TARIMA ( Per metre
lineal)

PLATJA

4,50 €

Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat i
seran irreductibles pel període anual.

Article 6 .- Devengament.
La taxa es devenga i per tant naix l’obligació de contribuir des de s’inicia l’ús privatiu o
l’aprofitament especial consistent en l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires,
entarimats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Article 7.- Normes de gestió
Les normes de gestió s'ajuntaran al que estableix el Reglament municipal de l’ocupació de la
via pública amb taules i cadires per a terrasses de bars i similars de l'Ajuntament de
Bellreguard.
Article 8.-Exempcions.
La Comissió de Govern podrà acordar la concessió d’autorització per l’ocupació de terrenys
d’ús públic per taules i cadires en dies festius i de celebració d’esdeveniment esportius, lúdics,
d’esplai etc., quedant els beneficiaris exempts del pagament de la tarifa corresponent.
Article 9é.-Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a les sancions que corresponen s’estarà a
allò disposat en la LGT i en la seua normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
1.- En tot allò no previst en la present ordenança s’estarà a les disposicions de la LRHL, LGT,
Llei 1/1998, de Dret i Garanties del contribuents i demès normativa de desenvolupament.
2.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de
la Província" i començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la seua publicació, restant en
vigor fins la seua modificació o derogació expressa.
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