ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 8
TAXA PEL TRÀNSIT DE BESTIAR PELS CAMINS
MUNICIPALS
Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en relació amb l'art. 20.4 de la mateixa, segons redacció donada per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les taxes estats i Locals, s'estableix la
taxa pel trànsit de bestiar pels camins municipals.

Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels
serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'anterior article.
Article 3er. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
S'estableix la taxa global per a tot el terme de 350.000 pta, la qual serà adjudicada pel seu
aprofitament , als sol·licitants dels polígons actualment existents, previ el pagament de forma
proporcional.

Article 4t. Obligació de pagament.
1. La obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del moment que
s'iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació , al qui estigui obligat a
realitzar-lo, de la factura corresponent.

Article 5è.Obligacions de l'adjudicatari del servei de trànsit de bestiar. Tot adjudicatari del servei
de trànsit, abans de l'inici de l'activitat, haurà de dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança
d'un import mínim equivalent al preu d'aprofitament incrementat en un 10 %.
Al finalitzar el període d'aprofitament l'Ajuntament practicarà la corresponent liquidació amb
càrrec a la fiança dipositada.
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
1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expressa.

Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per l'ajuntament de Juneda en sessió de 15 de
setembre de 1989, i definitivament, en sessió del dia 24 de novembre de 1989, modificada
posteriorment, i en sessió plenària de l'Ajuntament del dia 15 d'octubre de 1998, es va procedir a
l'adaptació a la llei 25/1998 de 13 de juliol, com a conseqüència de la transformació dels preus
públics en taxes.
Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa per trànsit de bestiar: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 )
Per adjudicació trimestral: 114 euros
Article 5è. Obligacions de l’adjudicatari del servei de trànsit de bestiar.
Tot adjudicatari del servei de trànsit de bestiar, abans de l’inici de l’activitat, haurà de dipositar a la
Caixa de la Corporació una fiança d’un import mínim equivalent al preu d’aprofitament incrementat
en un 10 %.
Al finalitzar el període d’aprofitament, l’Ajuntament practicarà la corresponent liquidació amb
càrrec a la fiança dipositada.

