ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 14
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I
LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
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’estableixi la
taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per les entrades de vehicles a través de
les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, que s'especifica en les tarifes que es contenen 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 és que es va
procedir sense l'autorització corresponent.

Article 3r. Categories dels carrers o polígons.
1. Als efectes previstos per a l'aplicació de la taxa, les vies públiques d'aquest municipi es
classifiquen en diferents categories.
2. - Annex a aquesta ordenança hi ha un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi
on s'expressa la categoria que els correspon a cada una.
3. - Les vies públiques que no estiguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria, i
romandran amb aquesta qualificació fins l'I de l'any següent en què el Ple de la Corporació aprovi
la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques.
4. - Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies
públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que
Article 4t. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'annex
2. - Malgrat l’expressa’t anteriorment, per a les empreses explotadores de serveis de
subministrament que afectin a tota o una part important del veïnat , la quantia de la taxa regulada
en aquesta ordenança consistirà, en tot cas, i sense cap excepció, amb l'I,5 per cent dels ingressos
bruts procedents de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en aquest terme
municipal. A aquests efectes, hom entendrà per ingressos bruts els que s’estableixi, en relació a
això, en el Reial Decret.

La quantia d'aquesta taxa que pogués correspondre a Telefònica de España S.A., està compresa en
la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4t de la
Llei 15/87, de 30 de juliol ( disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre).

3. -

Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l'annex.

Article 5è.
1. - Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.
2. - Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a què
es refereix l'article següent.
3. - Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si hom no va determinar exactament la durada de
l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de baixa.
4. – La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa determinarà la
obligació de continuar pagant la taxa.

Article 6è. Obligació de pagament.
1. La obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia
de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositària
municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament de Juneda, però sempre abans de retiraria
llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que es disposa en la rt. 47.1 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada
estiguin inclosos en els padrons o les matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficies de
recaptació municipal., del dia 16 del primer mes del trimestre fins el dia 15 del segon mes.
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, 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.

ANNEX. Taxa per l’ocupació del subsòl, del sòl i de la volada de la via pública: ( ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 14 )

Pals i similars sobre la via pública

(7,50 euros)/ml./mes.

