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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

15 Elevació automática a definitiu de l’acord d'aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la taxa
per ocupació de terrenys d’ús públic local per taules i cadires amb finalitat lucrativa

 Passat el termini d’exposició pública de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 11 de novembre de 2016 d’aprovació inicialPrimer.
de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local per taules i cadires amb finalitat lucrativa, i no havent-se
presentat reclamacions, s’eleva a definitiu l’esmentat acord conforme el que disposa l’article 102. d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.

. El text íntegre de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local per taules i cadires amb finalitatSegon
lucrativa es publicarà al BOIB, conforme l’establert a l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.

 Contra el present acord definitiu de l’Ordenança Municipal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davantTercer.
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la publicació del present anunci en el BOIB.

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL PER TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article1r.Disposició general.

Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement amb
el que disposen els articles 15 a 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local per a taules i cadires, amb finalitat lucrativa.

Aricle2n.Fet imposable

Contribueix el fet imposable de la taxa reguladora en aquesta Ordenança la utilització de terrenys d’ús públic local mitjançant taules i cadires,
amb finalitat lucrativa.

Article 3r.Subjecte passius.

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que
disfrutin, utilitzin o s’aprofitin especialment del domini públic local en benefici particular, per les ocupacions referides a l’article 2n.

,Article 4rt.Quota tributària

1. Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en les tarifes contingudes en l’apartat següent, atenint a la superfície ocupada pels
aprofitaments expressada en metres quadrats.

2.Les tarifes de la taxa seran les següents:

a) Per cada metre quadrat de superfície ocupada 6€/m2

3.Els aprofitaments podran ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període autoritzat compren part d’un any
natural.

Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.
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.Article 5è. Meritació i període impositiu

1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.

2.El període impositiu coincideix amb l’any natural, i la taxa es merita el primer dia del període impositiu.

3.L’import de la taxa es prorratejarà per trimestre naturals en el casos d’inici o cessament en la utilització privativa o l’aprofitament especial.

Article 6è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles de conformitat a la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la
corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ i formular declaració de la qual consti la superfície de l’aprofitament, així com un plànol
detallet de la superfície que es pretengui ocupar i de la seva situació dintre del Municipi.

3. Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats , concedint les autoritzacions si
no es troben diferències amb les peticions de les llicències: si es troben diferències , es notificaran als interessats i es giraran, si s’escau, les
liquidacions complementàries que procedeixin, concedint les autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats i si s’escau,
realitzats els ingressos complementaris que procedeixin.

4. En el supòsit de denegació d’autoritzacions, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import ingressat.

5. No es consentirà la ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ i s’hagi obtingut la corresponent llicència.

6. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no s’acordi la seva caducitat o es presenti baixa justificada per
l’interessat.

7.Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc
a l’anul·lació de la llicència.

Aricle 7è. Obligació de pagament.

1. L’obligació de pagament de la taxa 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’aprofitament ja autoritzats i prorrogats el dia primer de cadascun dels períodes naturals de temps
assenyalats en les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitzarà:

Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la Tresoreria Municipal, sempre abans de retirar la corresponent
llicència. Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat a l’article 47.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
essent elevat a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent..

Tractant-se de concessions d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos dintre dels padrons o matrícules d’aquesta taxa, per
anys naturals a les oficines de la Recaptació Municipal durant el període de cobrança.

.Article 8è. Data d’aprovació i vigència

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11 de novembre de 2016 entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació al BOIB, i continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació expresses.

  

Mancor de la Vall, 30 de desembre de 2016.
   

El batle
Guillem Villalonga Ramonell.
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