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Regles particulars d’aplicació 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés 
per a obtenir la superfície ocupada. 
b) Si, com a conseqüència de la col·locació d’altres elements auxiliars, es delimita una 
superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a 
base de càlcul. 
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals 
per al període que se sol·liciti, amb un mínim d’un mes. 
 
 
Article 7.-  Normes de gestió 
 
1 Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període anual o de temporada autoritzat. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la utilització d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el 
dipòsit previ per l’import de l’article 6, i formular declaració on hi consti la superfície de 
l’aprofitament i els elements que s’hi instal·laran. A més, hi hauran d’adjuntar un plànol 
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi. 
 
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es 
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que 
s’escaiguin. 
 
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 
municipi la devolució de l’import ingressat. 
 
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a 
què es refereix l’article 7.2) i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència 
corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la 
llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que 
s’escaiguin. 
 
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa 
que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de 
continuar pagant la taxa. 
 
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a 
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 
 
 
Article 8. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial. 
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