TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
ORDENANÇA NÚM. 13
Article lr. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 58, en relació amb l'article 20.3.g, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues, que s'especifica en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats a favor de
les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es que es va procedir
sense l'autorització corresponent.
Article 3r. Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté en
l'annex.
Article 4rt. Normes de gestió
1.- D’acord amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, quan, per
causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin desperfectes en el paviment o les
instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de
procedir al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o
reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels
aprofitaments realitzats.
2.- Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.
3.- Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança,
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
4.- Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui autoritzada
l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.
5.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent al que assenyala l'epígraf corresponent de la tarifa, sigui quina sigui la causa que hom
al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu
públic.
6.- En relació a preus no satisfets, suspensió de prestació i declaracions, s'estarà al que als efectes preveu la
vigent legislació sobre taxes.
Article 5è.
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de
cada semestre natural,
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a)
Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb una durada limitada,

per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència o la denominació que correspongui.
b) Quan es tracti d'autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una durada limitada, una vegada
s'hagin inclòs en els padrons o matricules corresponents d'aquesta taxa, per semestres naturals en les
oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 15 del
segon.
Disposició final:
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 1999. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència. Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de.1'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de
À99S, referència expedient modificació i imposició ordenances fiscals ORDEN-8.
Vallfogona de Balaguer, 28 d'octubre de 1998
Vist-i-plau
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA,

ANNEX DE TARIFES TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANOUES, PUNTALS,
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Epígraf
Euros
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús
públic que facin els industrials amb materials o productes de la
indústria o comerç a què dediquin la seva activitat, inclosos els
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats “containers” ………………………… 0,03 €/m2/dia
2. Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública ………………………
0,03 €/m2/dia
Tarifa Segona. Ocupació amb materials de construcció
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes,
materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit
i altres aprofitaments anàlegs ………………………………………………
0,03 €/m2/dia
Tarifa Tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques,
caixes de tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions
anàlogues …………………………………………………………………………… 0,03 €/m2/dia
Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntals,
estintols, bastides i altres elements anàlegs …………………………………………
0,03 €/m2/dia
Normes d'aplicació de les tarifes . a)
Si les obres s'interrompien durant un temps superior a dos mesos, sense causa justificada, les
quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a partir del tercer
mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un
recàrrec d'un 200 per cent.
b)
Les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del
tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25 per cent; durant el
tercer trimestre un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent.
c)
En el cas d'ocupació per obres i/o instal·lacions, es liquidarà proporcionalment, a raó del 0,2%
del pressupost de l'obra que es declari en la sol·licitud de llicència municipal per obres i es farà efectiu
conjuntament amb l'Impost sobre Construccions.

