ANNEX 3 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
OCUPACIO DE VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES.

Article 1r.
Naturalesa .
De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3.l), s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb taules i cadires.
Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable estarà constituït per l’ocupació de la via pública o béns d’ús públic amb taules i
cadires i neix en el moment que l’aprofitament s’ha autoritzat o des que s’ha iniciat encara que
sigui sense la pertinent llicència.
Els subjectes passius obligats al pagament són les persones físiques o jurídiques titulars de les
respectives llicències.
Article 3r.
Bases de gravamen.
Seran el nombre d’elements col·locats i la superfície.
Article 4t.
Normes de gestió.
Les taxes d’aquesta exacció s’exigiran en règim d’autoliquidació. L’exacció es considerarà
devengada a l’atorgar-se la llicència o quan s’iniciï la utilització o aprofitament.
Les llicències s’atorgaran per l’exercici en que se sol·licitin o pel termini que marqui la llicència,
sempre inferior a un any i els interessats hauran de formular noves sol·licituds per exercicis
futurs.
Article 5è.
Tarifes
Les tarifes a aplicar seran les següents:
Ocupació amb taules i cadires per cada metre quadrat:
Zona de 1a categoria
85 €/m2
Zona de 2a Categoria
66 €/m2
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Zona de 3a Categoria
Zona de 4a Categoria
Zona de 5a Categoria

33 €/m2
9 €/m2
8 €/m2

A efectes de tarificació es considera que l'ocupació d'una taula amb quatre cadires és de 4
metres quadrats. Les quotes d'aquesta exacció tindran caràcter anual.
No obstant, quan les llicències es donin solament per temporades (temporada de l’1 de març al
31 d’octubre i temporada de l’1 de novembre al 28 de febrer de l’any següent) abonaran els
següents imports:
1a. temporada de l’1 de març al 31 d’octubre
2a. temporada de l’1 de novembre al 28 de febrer

60% de la tarifa
40% de la tarifa

A efectes de tarificació, es considerarà en primer lloc l’adreça tributària on s’ha concedit la
llicència de l’activitat, i en segon lloc, la situació real on s’instal·lin les taules i cadires.
En cas de divergència entre les categories dels carrers, es tarificarà sempre per la categoria
superior.

Disposició final
Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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