ORDINACIÓ
Ordinació de data 20-03-2012 de modificació de l’Ordinació d’establiment de preus públics

Vista la voluntat manifestada per aquesta Corporació d’implementar mesures que
permetin una reactivació econòmica de la parròquia,
Vista la demanda efectuada per nombrosos restauradors de poder autoritzar
utilitzacions de la via pública per a l’ús de terrasses de bar durant tot l’any,
El Comú de Sant Julià de Lòria, en la seva sessió ordinària del Consell de Comú de
data 19 de març del 2012, ha acordat:
Article únic.- Es modifica l’article 9-utilització privativa, apartat 2-contenidors,
tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses de bar, punt 6terrasses de bar, que queda redactat de la manera següent :
“6.- D’acord amb el Reglament per a l’ús de l’espai de voravies i altres llocs públics,
de data 19 d’abril de 2001, cotitzen tenint en compte la classificació dels carrers
establerta a l’article 67.6.b de l'Ordinació Tributària, d’acord amb el següent quadre:
Per un temps =< a 4 mesos Per un temps> a 4 mesos fins a 1 any
preu zona A:

8,62 euros/m2 i per mes

preu zona B:

6,65 euros/m2 i per mes

8,62 euros/m2 per mes i fins un màxim
de 4 mesos
6,65 euros/m2 per mes i fins un màxim
de 4 mesos

Exemple 1 : Un sol·licitant situat en zona A demana l’ocupació de la via pública per 2 mesos
pagarà 8,62 euros x 2 (mesos)= 17,24 euros i per metre quadrat.
Exemple 2 : Un sol·licitant situat en zona A demana l’ocupació de la via pública per 12 mesos
pagarà 8,62 euros x 4 (mesos)= 34,48 euros i per metre quadrat.

El meritament i pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines
del Comú de Sant Julià de Lòria, en recollir la corresponent autorització.”
Cosa que es fa pública per a general coneixement i efectes,
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 20 de març del 2012.
P.O. del Comú
La Secretaria General en funcions
Marina Besolí Pubill

Vist i Plau
La Cònsol Major
Montserrat Gil Torné

