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ORDENANÇA REGULADORA de la taxa per ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions semblants.
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
Règim Local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i atès l'article
20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del
Règim Legal de taxes estatals i de reordenació de les prestacions patrimonials
de caràcter públic, este Ajuntament estableix la "Taxa per ocupació de terrenys
d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
puntals, bastides i altres instal·lacions semblants", que es regirà per la present
ordenança fiscal (atenent al que preveu l'article 58 de la mencionada Llei
39/1988).
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic local consistent en l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, puntals,
bastides i altres instal·lacions anàlogues, previst en la lletra g) de l'apartat 3 de
l'article 20 de la LRHL.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, a favor de
les quals s'atorguen les llicències o que es beneficien de l'aprofitament, si es
procedeix sense l'oportuna autorització.
Article 4. Responsable.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
Article 5. Quota tributària.
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1. La quantia de la taxa regulada en esta ordenança serà la següent:
1.a. Ocupacions relacionades amb mercaderies, casetes de venda i similars:
0,40€ per m2 i dia.
1.b. Ocupacions relacionades amb la construcció: 0,20€ per m2 i dia.
2. Normes d'aplicació de les tarifes:
a) Quan les obres s'interrompen durant un temps superior a dos mesos, sense
causa justificada, les quanties resultants de l'aplicació de la tarifa tindran un
recàrrec del 100% a partir del tercer mes, i, en el cas que una vegada
finalitzades les obres continuen els aprofitaments, les quanties seran
recarregades en un 200%.
b) La quantia resultant per aplicació de la tarifa per ocupació de la via pública o
terrenys d'ús públic amb puntals, bastides i altres elements anàlegs portaran
els següents recàrrecs a partir del tercer mes de la seua instal·lació o
concessió. Durant el segon trimestre un 25%; durant el tercer trimestre un
50%; i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100%.
Article 6. Meritació.
La taxa es merita i, per tant, naix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'ús
privatiu o l'aprofitament especial del domini públic local.
Article 7. Normes de gestió.
1. D'acord amb allò que es preveu en l'article 24.5 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, quan en ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es
produïsquen desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els
titulars de la llicència o els obligats al pagament hauran de reintegrar la
totalitat de les despeses de reconstrucció i reparació dels mencionats
desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents
dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats. Si els danys van ser
irreparables, l'entitat seria indemnitzada amb una quantia igual al valor dels
béns destruïts o amb l'import del deteriorament dels danys.
Les entitats locals no podran condonar totalment ni parcialment
indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present apartat.

les

AJUNTAMENT DE PALMERA
Plaça d’Espanya, 1 – 46714 PALMERA CIF:P4619000E
Tel. 962893286 – Fax. 962894217 Email: palmera_sec@gva.es

_______________________________________________________________

2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles per als períodes naturals
de temps assenyalats.
3. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència.
4. Si no s'ha determinat amb exactitud la duració de l'aprofitament, una vegada
autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentre no es presenti la
declaració de baixa.
5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia següent. Siga quina
siga la causa que s’al·legui, no presentar la baixa determinarà l'obligació de
continuar abonant la taxa.
6. Durant la nit estarà senyalitzada amb llum l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Article 8. Obligació de pagament.
L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta ordenança naix en el
moment de sol·licitar la corresponent llicència o en el moment en què algú es
beneficie d'aquest aprofitament, si es procedeix sense l'oportuna llicència.
El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Si es tracta de concessions d'aprofitament de duració limitada, per ingrés
directe en la Tresoreria Municipal o en el lloc on estableixi l'Ajuntament, però
sempre abans de retirar la corresponent llicència.
b) Si es tracta de concessions sense duració limitada, el primer dia de cada mes
natural.
Article 9. Infraccions i sancions.
En tot el que es refereix a infraccions tributàries i a les sancions que
corresponguin, s'aplicarà el que disposa la LGT i la seua normativa de
desplegament.
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DISPOSICIÓ FINAL
1. En tot el no previst en la present ordenança s'atendran les disposicions de la
LRHL, de la LGT, de la Llei 1/1998, de dret i garanties dels contribuents, i la
resta de normativa de desplegament.
2. La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del
2003, i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
Contra l'aprovació definitiva podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar
de l'endemà de la publicació del present edicte.
Palmera, 25 d'octubre de 2002.
L'alcalde, Álvaro Catalá Muñoz.

