ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE
MATERIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis derivats de la
utilització de material de propietat municipal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis derivats de la utilització de material de
propietat d’aquest Ajuntament, especificat a l’article 5è. d’aquesta ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa i estan obligats al pagament de la mateixa, les entitats o les persones
que sol·licitin la utilització del material per a actes o celebracions particulars o amb ànim de lucre.
Article 4t.- Obligació de pagament.
L’obligació de pagament de la taxa neix quan s’inicia la prestació del servei.
Article 5è.- Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcularà segons el material sol·licitat i per dia en
el qual es porti a terme la seva utilització.

ELEMENT MATERIAL

QUOTA PER
REPOSICIÓ
1,00 €

Gots

QUANTIA FIXA
0,01 €/dia

Cadira
Taula

0,20 €/dia
1,32 €/dia

14,90 €
99,00 €

Gàbia

6,00 €/dia

450,00 €

Si el subministrament d’aquest material s’ha de realitzar amb anterioritat a la data de la seva utilització,
aquest període de no utilització estarà exempt de l’obligació de pagament.
Article 6è.- Exempcions i bonificacions
Estan exempts d’aquesta taxa les associacions i els ciutadans individuals que representin a col·lectius
cívics sense personalitat jurídica quan el material es destini a activitats d’interès públic o que fomentin la
sociabilitat col·lectiva sense ànim de lucre.
Article 7è.- Normes de gestió
L’interessat haurà de sol·licitar prèviament la prestació del material que hagi d’utilitzar, amb una setmana
d’antelació, especificant el tipus de material, els dies d’utilització i els dies de recollida i de retorn d’aquest
material.
Les sol·licituds només seran ateses sempre i quan hi hagi material disponible.
Abans de recollir el material sol·licitat caldrà haver efectuat en la Tresoreria municipal l’autoliquidació de la
taxa corresponent, i de la quantitat que s’estableix a l’article 5è. d’aquesta ordenança en concepte de
dipòsit per a cobrir les possibles pèrdues i/o desperfectes que puguin haver.
Les persones, entitats o associacions sense finalitat de lucre que utilitzin el material per a actes, festes o
celebracions populars, també estan obligats a efectuar l’ingrés de la quantitat determinada en concepte de
dipòsit.

Estenc la present diligència per donar fe que aquest és el text de l’ordenança fiscal que forma part de
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2018, en la seva proposta provisional. El
Secretari-interventor, Miquel Sigalat Navarro, a 30 d'octubre de 2017.

En cas de deteriorament o pèrdua del material, els interessats hauran de satisfer les quantitats previstes a
l’article 5è. d’aquesta ordenança, en concepte de reposició de material.
L’import lliurat en concepte de dipòsit, 20 euros per instància de sol·licitud, serà retornat una vegada
s’hagi comprovat el bon estat del material.
Si els usuaris no tornen el material en el termini compromès, hauran de pagar la taxa que correspongui
pels dies que hagin passat de més.
Quan l'import dels desperfectes sigui superior a la quantitat lliurada en concepte de dipòsit, l’usuari haurà
de fer-se càrrec de la diferència.
El material s’haurà de recollir en dependències municipals en l’horari indicat pels serveis municipals, que
serà dins l’horari d’obertura dels serveis. El servei de transport del material s’estableix en 20 euros i es
farà dins de l’horari d’obertura dels serveis municipals.

Disposició final.
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple Corporatiu en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de
2010, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.”

Estenc la present diligència per donar fe que aquest és el text de l’ordenança fiscal que forma part de
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2018, en la seva proposta provisional. El
Secretari-interventor, Miquel Sigalat Navarro, a 30 d'octubre de 2017.

