Ajuntament d’Alpicat
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CESSIÓ DE TANQUES
D’OBRES

Text consolidat vigent a la data de publicació (1/11/2013) i actualitzat. Exclusivament
a efectes informatius. El text autèntic és el que figura publicat als butlletins
corresponents.
Anàlisi:
1) Text original publicat al BOP de Lleida núm. 157 de 28 de desembre de 2000

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació del servei de cessió de tanques d’obres.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de tanques d’obres.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del
servei.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades
com a tals en els articles 37 i 39 de l’ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
1.1 Lloguer de tanques d’obres.
euros
Per tanca, per quinzena o fracció
3,00
1.2 Fiança pel lloguer.
Particulars o empreses constructores amb
seu social fora d’Alpicat, per tanca
90,15
Fiança pel lloguer. Empreses constructores amb
seu social a Alpicat, anual
150,25
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. El sol·licitant del servei emplenarà el full d’autoliquidació en el qual sol·licitarà
el número de tanques i obra per a la qual les sol·licita, acreditant el pagament de
les tanques i la constitució de la fiança exigida.
2. Amb el document d’autoliquidació degudament abonat, es dirigirà a la persona
encarregada, la qual li facilitarà les tanques, en funció de les necessitats del
servei. Cas que el lliurament hagi estat inferior, se li reintegrarà la quantitat
ingressada en excés.
3. Acabada l’obra, el sol·licitant haurà de lliurar les tanques a la persona
encarregada, la qual autoritzarà la devolució de la fiança. Si el sol·licitant
modifica l’obra, ho haurà de comunicar per escrit a l’encarregat del servei.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que
disposen els articles 51 a 54 de l’ordenança general. La pèrdua d’una tanca o el
no lliurament amb un retard d’una quinzena, donarà lloc a la pèrdua de la fiança.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 9 de novembre de 2000 i que ha quedat definitivament
aprovada en data…, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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