TARIFES I BONIFICACIONS TAULES I CADIRES

Article 4. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en les Tarifes
contingudes en l'apartat següent, atenent a la superfície ocupada, aprofitament,
tipologia i duració, expressada en metres quadrats.
2. Les Tarifes de la taxa seran les següents, i si és procedent segons la zona i el
període de duració de l'aprofitament, per metre quadrat: Zona
Zona

Anual
2

Bonificació
50%
Primera 69,00€
34,50€
Segona 63,00€
31,50€
Tercera 40,00€
20,00€
m

Semestre
2

Bonificació
50%
56,00€
28,00€
51,00€
25,50€
28,00€
14,00€
m

Trimestre o període festiu
m

2

46,00€
42,00€
26,00€

Bonificació 50%
23,00€
21,00€
13,00

S’aplicarà la bonificació del 50% a la taxa corresponent si d’ingrés de la mateixa es
realitza: a) per renovacions (no hi ha baixa temporal de l’aprofitament) , durant el
primer trimestre de l’any, i es procedisca a la domiciliació bancària de la taxa; i b) per a
nous aprofitaments abans del muntatge d'elements de l'ocupació. En el supòsit de taxa
bonificada no cap el pagament a terminis.
No obstant això, l'ocupació per entitats sense ànim de lucre i d'utilitat social del Camp
Municipal d'Esports de Venècia, amb "bares", casetes, etc., no meritarà cap tarifa per
este preu públic, sempre que les dites casetes siguen ateses per membres de les dites
entitats i la seua recaptació es destine al compliment dels seus fins, sempre que
tinguen l'autorització de la Comissió de Govern Municipal.
3. Als efectes previstos per a l'aplicació de l'apartat 2 anterior, es tindrà en compte el
següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fóra sencer s'arredonirà per
excés per a obtindre la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines, separadors,
barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una superfície major a l'ocupada per
taules i cadires, es prendrà aquella com a base de càlcul
c) Els aprofitaments poden ser de dotze mesos, i temporals, quan el període autoritzat
comprén la part d'un any natural (semestre, trimestre o període festiu) . Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideraran anuals
4. En cas de delimitar-se l'ocupació de la via pública amb biombos, paravents, tendals
laterals o pals de suports, les anteriors quotes es multiplicaran per 1,50.
5. En cas de fitar-se l'ocupació de la via pública amb estructures tipus carpes, les
anteriors quotes es multiplicaran per 2,20. 6. Aquells contribuents que acrediten la
contractació de personal tindran una bonificació del 25%, compatible amb la prevista
en l'apartat 2, sempre que el contracte tinga una duració mínima de 4 mesos en
còmput anual.

