TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PUBLICA

Ajuntament de Rialp

Província de Lleida

Ordenança Fiscal núm. 5
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article
41.A), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, aquest municipi estableix les taxes per a utilitzacions privatives
o aprofitaments especials que es derivin de l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides, taules i cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic i altres instal·lacions anàlogues que s’especifiquin en les tarifes
que conté l’annex i que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament
especial de terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, taules i cadires,
quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions,
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i altres instal·lacions
anàlogues que s’especifiquen en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària a favor de les
quals s’atorguin les llicències, gaudeixin, utilitzin o es beneficiïn de
l’aprofitament si es que es va procedir sense l’autorització corresponent..
Article 4. Quantia
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança són les que es fixen en
les tarifes que conté l’annex.
Article 5. Normes de gestió
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament
especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de
concessió de lallicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada
estigui autoritzada, s’entén prorrogada mentre no se’n presenti la declaració de
baixa. La presentació de la baixa té 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 contra, la no presentació de la
baixa determina l’obligació de continuar pagant la taxa.
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3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i no poden ser inferiors a les establertes pels
períodes naturals de temps, assenyalats en els epígrafs respectius.
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats
en aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent,
realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 6.2.a) i formular una
declaració adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament i de la seva situació
dins del municipi. L’ incompliment d’aquesta prescripció pot provocar que no es
concedeixi la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i
els recàrrecs que escaiguin.
5. Els serveis tècnics d’aquest municipi han de comprovar i investigar les
declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions només es
concedeixen si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi
ha, es notifiquen als interessats i es giren, si és el cas, les liquidacions
complementàries que escaiguin. Les autoritzacions es concedeixen quan els
interessats han arreglat les diferències i, si és el cas, quan s’han ingressat els
ingressos complementaris corresponents.
6. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·licitar a
aquest municipi la devolució de l’ import ingressat.
7. Quan s’ha autoritzat l’ocupació, s’entén prorrogada mentre Alcaldia no
acordi la seva caducitat o l’interessat, o els seus representants legítims en cas
de defunció, no presentin la baixa justificada.
8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L’ incompliment d’aquest precepte provocarà
l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quantitats que els interessats
hagin d’abonar.
Article 6. Obligació de pagament
1. L'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, el
primer dia
de cada un dels períodes naturals de temps que s'indiquen en la tarifa.
c) Quan es tracti de l’ocupació de terrenys amb materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, es
realitzaran liquidacions trimestrals.
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2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
Dipositaria municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de
retirar la llicència o la denominació que correspongui. . Aquest ingrés té
caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que disposa l’article 47.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i es considera definitiu quan es concedeix 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 de la
taxa, en els terminis reglamentaris.

Article 7. Període impositiu.
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de
l’aprofitament especial.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de
setembre de 2011 L’acord d’aprovació inicial va estar exposat al públic al tauler
d’edictes i al BOP nº 143 de 6 d’octubre de 2011, per termini de 30 dies hàbils
sense que s’hi presentés cap al·legació ni reclamació, per la qual cosa l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu i publicat per a la seva efectivitat al BOP nº
168, de 26 de novembre de 2011, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2012
Gerard Sabaridh Fernàndez-Coto
Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp

El Secretari
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ANNEX DE TARIFES
TARIFA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
Tarifa primera: Ocupació de la via pública amb mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que faci els
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques (contenidors) :
a) Per m2 o fracció i dia . 1,04 €
b) Per m2 o fracció i any 33,75 €
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, tanques, caixes de tancaments,
puntals, estintols, bastides, etc., siguin o no per a obres.
Per m2 o fracció, al dia
0,24 €
Tarifa tercera: Ocupació amb grues
A) Ocupació amb grues fixes:
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb grues fixes,
Per m2 o fracció, al dia 0,37 €
B) Ocupació amb grues mòbils:
1. Amb tall de circulació:
- mig dia (de 0h a 14h, o de 14h a 24h) o fracció 25,35 €
- dia sencer o migdia i fracció 50,65 €
2. Sense tall de circulació 16,90 €
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TARIFA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Per cada taula………………………………….. 9,00 € /mes
D) Per la utilització de veles o marquesines fixades a la via pública, es multiplica pel
coeficient 1,5 la quantitat que resulta d'aplicar la tarifa de l'apartat anterior. Per a
l’autorització d’aquestes instal·lacions s’haurà de complir amb la normativa aprovada
per l’Ajuntament en quant a tipologia i materials autoritzats.
TARIFA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
1r. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la venda ambulant
1.1 Parades eventuals: per m. lineal i dia…………………………………… 1,65 €
1.2 Parades fixes: per cada mercat setmanal ( per ml./dia)………… 1,00 €
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