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Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Anunci de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
sobre aprovació definitiva de la taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides y altres
instal.laciones anàlogues.
ANUNCI
Salvador Femenia Peiró, alcalde de l'Ajuntament L´Alqueria de la
Comtessa (València),
FA SABER: Que no havent-se presentat reclamacions contra l'acord
provisional de sessió plenària de 31 de juliol de 2014 de modificació
de l'ordenança fiscal reguladora de la ORDENANÇÁ FISCAL TAXA
PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTUALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES, segons anunci d'exposició pública de l'expedient inserit en el BOP núm. 194, 16 d´agosto de 2014
i en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament, s'eleva a definitiu i es
procedix a la publicació del text integre de l'ordenança fiscal aprovada definitivament.
Contra el present Acord, es podrà interposar pels interessats recurs
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà al de la publicació d'este anunci en el Butlletí
Oficial de la província, davant del Tribunal Superior de Justícia de
València.
Tot això de conformitat amb el que establixen els arts. 17 i 19 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de juny, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
“ ORDENANÇÁ FISCAL TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTUALS, PUNTALS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES
ARTICLE 1.- Naturalesa i fonament.
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 els articles 20 i 57 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 del dit text legal, este Ajuntament establix la "Taxa per ocupació de Terrenys d'ús Públic municipal amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues".
ARTICLE 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'ocupació de terrenys d'ús
públic local amb:
1. Runes, terres, arenes, materials de construcció, llenya o qualsevol
altres materials anàlegs
2. Tanques, bastides i altres instal•lacions adequades per a protecció
de la via pública de les obres limítrofs.
3. Puntals, puntals i en general qualsevol classe de fitacions
d'edificis.
4. Altres instal•lacions adequades per al tancament de carrers i camins
del municipi per a la realització d'obres l'execució de la qual requerisca l'ocupació temporal de la via publica en qüestió.
ARTICLE 3.- Subjectes passius.
Seran subjectes passius d'esta Taxa les persones físiques o jurídiques
i les entitats a què es referix la Llei General Tributària que disfruten,
utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici
particular, d'acord amb algun dels supòsits esmentats en el fet imposable.
ARTICLE 4.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referix la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats
i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
la Llei General Tributària.
ARTICLE 5.- base imposable i liquidable
La base estarà constituïda pel temps de duració dels aprofitaments i
per la superfície en metres quadrats ocupada pels materials depositats
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delimitats per les tanques, bastides o altres instal•lacions adequades
i el nombre de puntals puntals i la resta d'elements empleats en la
fitació d'edificis.
ARTICLE 6.- Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar la
tarifa següent:
a) 0.60 euros /m2 dia per ocupació de terrenys de la via pública amb
mercaderies.
b) 1.50 euros/ unitat i dia per l'ocupació amb contenidors per a
depòsit de materials o abocament de runes.
c) 12,00 euros/hora per tancament de carrers amb gran afluència de
tràfic rodat que es concreten en: C/ Màrtirs, Juan Carlos, Nova, Sant
Pere i Sant Jaume per a la realització d'obres l'execució de la qual
requerisca l'ocupació temporal de la via pública en qüestió.
d) 8,00 euros/hora per tancament de carrers amb menor afluència de
tràfic rodat per a la realització d'obres l'execució de la qual requerisca l'ocupació temporal de la via pública en qüestió
e) 12,00 euros/hora per tancament de camins rurals de domini públic
del terme municipal per a la realització d'obres l'execució de la qual
requerisca l'ocupació temporal del camí públic en qüestió
2.- En el cas que qualsevol dels supòsits anteriors requerira el trasllat
i col•locació de senyals i/o tanques de titularitat municipal, s'aplicarà
una tarifa addicional de 15 Euros.
3. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporte la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari,
sense perjuí del pagament de la taxa a què haguera lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total dels respectius gastos de reconstrucció o reparació i al depòsit previ del seu import. Si els danys
foren irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats,
sense que puga condonar-se totalment o parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què haguera lloc.
ARTICLE 7.- Meritació
L'obligació de contribuir naixerà per l'ocupació de domini públic
local, autoritzada en la corresponent llicència o des que s'inicie
l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització.
ARTICLE 8.- Beneficis Fiscals
Només s'admetran els beneficis que vinguen establits en normes amb
rang de Llei o deriven de tractats o acords internacionals.
ARTICLE 9.- Normes de Gestió i pagament
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l'obtenció dels
aprofitaments regulats en esta Ordenança, presentaran en l'Ajuntament
amb una antelació mínima de 48 hores, sol•licitud detallada de la
seua naturalesa, temps i duració del mateix, lloc exacte on es pretenen realitzar, sistema de delimitació i en general totes les indicacions
que siguen necessàries per a l'exacta determinació de l'aprofitament
desitjat
2. De no haver-se determinat amb claredat la duració dels aprofitaments, els titulars de les respectives llicències, presentaran en
l'Ajuntament l'oportuna declaració de baixa al cessar en aquells, a fi
que l'Administració municipal deixe de practicar les liquidacions de
les quotes. Els que incomplisquen tal obligació seguiran subjectes al
pagament del tribut.
3. El tribut es liquidarà per cada aprofitament sol•licitat i conforme
alhora que l'interessat indique al sol•licitar la corresponent llicència.
Si el temps no es determinara es continuaran produint liquidacions
per l'Administració Municipal pels períodes irreductibles assenyalats
en les tarifes fins que el contribuent formule la pertinent declaració
de baixa.
4.- El pagament de la taxa s'efectuarà per mitjà d'ingrés en la tresoreria municipal al retirar l'oportuna llicència. Si es realitza
l'aprofitament o utilització del domini públic municipal sense mediar
autorització o concessió, es procedirà a liquidar i notificar el deute,
exigint-se l'ingrés en els terminis previstos en el Reglament General
de Recaptació, sense perjuí de l'obertura de l'oportú expedient sancionador per infracció tributària.
ARTICLE 10.- Infraccions i Sancions
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i
sancions, a més del que preveu esta Ordenança, caldrà ajustar-se al
que disposa la Llei General Tributària i la resta de normativa aplicable.
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DISPOSICIÓ FINAL
Una vegada s'efectue la publicació del text íntegre de la present
Ordenança en el “ Butlletí Oficial de la província” entrarà en vigor,
continuant la seua vigència fins que s'acorde la seua modificació o
derogació expressa.”
En l’Alqueria de la Comtessa, 22 de setembre de 2014.—L’alcalde,
Salvador Femenía Peiró.
2014/23843
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