ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14.
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL PER PARTICULARS DELS SERVEIS I MATERIALS DE
PROPIETAT MUNICIPAL
Article 1r Fet imposable
El fet imposable està determinat per l’aprofitament especial de qualsevol dels béns o serveis regulats en
aquesta ordenança i l’obligació a contribuir neix des del moment que s’autoritzi la seva utilització
Article 2n. Subjectes passius
Tenen condició de subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones o entitats peticionàries de
l’aprofitament especial; tenen la condició de substituts del contribuent les persones o entitats que es beneficiïn
de les instal·lacions o serveis.
Article 3r. Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
a) Materials municipals:



Taules ...............................................0,50€
Cadires, per cadascuna ....................0,50€

Amb una fiança de 12€ per cada taula i cadira sol·licitada amb un màxim de 100€



Carpa.................................................50€
Projector .......................................... 25 €

Amb una fiança de 100€
b) Utilització d’edificis municipals




Locals piscina municipal............................150€/ dia
Locals piscina municipal amb calefacció ..200€/dia
Sala de plens ...........................................100€/ dia

Amb una fiança de 200€. Els locals cal retornar-los nets o bé pagar 100€ en concepte de neteja del local
c) Utilització rocòdrom,




Fins a 16 hores setmanals...................15€ / mes i usuari
Fins a 8 hores setmanals .................... 10€/ mes i usuari
Utilització esporàdica ........................ 2€ / dia i usuari

Article 4t. Exempcions i bonificacions
En matèria d’exempcions i bonificacions s’accepten les disposicions de l’article 202 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril.
Amb caràcter rogat les entitats sense ànim de lucre gaudiran d’una bonificació del 100% de l’import,
Excepte l’import de la neteja dels locals
Article 5è. Normes de gestió.

1. Els usuaris dels serveis i aprofitaments han de sol·licitar-los amb antelació necessària, fent constar el
temps i forma dels aprofitaments i els altres requisits convenients per a la completa identificació del fet
impositiu.
2. La taxa es considera acreditada a partir del moment de la seva utilització
3. Els desperfectes i danys que es produeixin en el material i maquinaria, i que no siguin de conseqüència
del seu natural desgast, corren a càrrec de l’usuari, segons valoració efectuada pels serveis tècnics
municipals.
4. Pel que fa al rocòdrom s’ha complir:

Amb el reglament que figura en les pròpies instal·lacions

Amb els requisits mínims (tècnics, físics i materials) per a la pràctica de l’activitat

Tenir llicència federativa (FEEC) modalitat C vigent
Article 6è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a 10 d’octubre de 2017 entrarà en vigor el dia
següent al de publicació en el Butlletí oficial de la província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
Aquesta Ordenança va ser modificada pel ple en sessió celebrada a 26 de febrer de 2019 entrarà en vigor
el dia següent al de publicació en el Butlletí oficial de la província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa

