ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ DE BÉNS DE
PROPIETAT MUNICIPAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació́ del règim
legal de les taxes estatals i locals i de reordenació́ de les prestacions patrimonials de caràcter
públic, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació de serveis i cessió de béns de
propietat municipal, que s’especifica en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent, que
es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Obligació de contribuir
1. Fet imposable. Està determinat per la prestació de serveis i cessió de béns de propietat
municipal regulats en aquesta ordenança i l’obligació de contribuir neix des del moment
en què s’autoritza la seva utilització.
2. Subjecte passiu. Tindran la condició de subjecte passiu, en concepte de contribuents, les
persones o entitats peticionaries de la prestació i/o cessió i, la condició de substituts del
contribuent, les persones o entitats que es beneficien de les instal·lacions, els serveis o
els béns.
En el supòsit previngut a l’article 3, apartat 1.a) es considera subjecte passiu a la persona titular o
usuària del vehicle que obstaculitzi la via pública o impedeixi l’accés a edificis o solars que
tinguin reconegut i al corrent de pagament de gual permanent per l’accés de vehicles a través de
les voreres.
Article 3. Tarifes
Les tarifes a aplicar seran les que es recullen en l’annex.
Article 4. Normes de gestió
1. Els usuaris dels serveis, d’aprofitament i béns relacionats en aquesta ordenança hauran
de sol·licitar amb l’antelació necessària, fent constar el temps i forma d’aquests
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aprofitaments i els altres requisits que fossin necessaris per la completa identificació del
fet impositiu.
2. La taxa es considerarà acreditada a partir del moment de la seva utilització.
3. Els desperfectes i danys que es produeixin als béns, i que no siguin conseqüència del seu
natural desgast o ús, correran a càrrec de l’usuari, segons valoració que efectuaran els
Serveis Tècnics Municipals.
4. L’aprofitament d’allotjament i locals es realitzarà a precari i, en tot cas, acabarà quan
desapareixin les causes que van motivar l’autorització per utilitzar-los.
Disposició final
La present ordenança fiscal s’aprovà provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 4 de novembre de 1998 i quedà definitivament aprovada en data 17 de desembre de 1998.
La darrera modificació d’aquesta ordenança fiscal, i en conseqüència el seu redactat actual, va ser
aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2012 i publicada definitivament l’1 de desembre de 2012.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2013. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
d'aquesta ordenança.
ANNEX DE TARIFES
Epígraf primer. Prestació de serveis
a. Vehicles
Tipus

Finalitat

Grua

Retirada de vehicles

Tarifa
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Camió

Petit

29,15 € / hora

Gran

31,67 € / hora

Escombradora

36,58 € / hora

Tot-terreny / Pick-up

21,74 € / hora

b. Serveis
L’usuari del servei de Biblioteca respondrà de la pèrdua o deteriorament del document rebut en préstec. L’usuari que, havent retirat
un document en préstec el retorni malmès, estarà obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició i, si està esgotat,
lliurar a la Biblioteca el valor de l’obra en qüestió, segons taxació feta pel responsable de la Biblioteca.

Àrea municipal

Modalitat

Tarifa

1 hora oficial de primera

21,51 €

1 hora de peó

17,18 €

Neteja

1 hora de servei

45,00 €

Atenció ciutadana

1 fotocòpia en format DIN
A4 (B/N)

0,12 €

1 impressió en format DIN
A4 (B/N)

0,08 €

1 impressió en format DIN
A4 (C)

0,38 €

1 impressió en format DIN
A3 (B/N)

0,15 €

Restitució del carnet de
préstec

2,62 €

Brigada

Biblioteca

Epígraf segon. Ús de béns

Bé

Extensió

Tarifa

Barana

1 metre lineal

1,36 € / dia

Cadira

1 unitat

0,28 € / dia

Taula

1 unitat

0,68 € / dia

Escenari

1 m2

3,38 € / dia
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