ORDENANÇA FISCAL NÚM 19. Taxa per la utilització d’instal·lacions, béns i
serveis municipals.
Article 1. Concepte
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19
del referit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització d’instal·lacions,
béns i serveis municipals, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Està determinat per l´aprofitament especial de qualsevol de les instal·lacions, béns o serveis
regulats en aquesta ordenança, i l´obligació de contribuir neix des del moment en què
s´autoritzi la seva utilització.
Article 3. Subjecte passiu
Tindran la consideració de subjecte passiu en concepte de contribuents les persones o entitats
peticionàries o per la qual causa es realitzi l´aprofitament especial. Tindran la consideració de
substituts del contribuent les persones o entitats que es beneficiïn de les instal·lacions, béns o
serveis.
Article 4. Quantia
La quantia de la taxa, regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següent:
· Tarifa primera: Utilització de locals municipals.
Per la utilització del gimnàs i altres locals municipals:
cada hora: 3,01 euros.
· Tarifa segona: Utilització de materials de propietat municipal:
Per la utilització del compresor i altres materials municipals:
cada mitja-jornada: 36,06 euros
Article 5. Normes de gestió
1-Els usuaris del servei d´aprofitaments i béns regulats en aquesta ordenança hauran de
sol·licitar-ho per escrit a l´Administració Municipal, fent constar el temps i quantitat del
aprofitaments i quantes aclaracions siguin necessàries per la complerta prestació del servei o
gestió dels béns materials.
2- Autoritzat el servei i abans de la seva prestació els interessats hauran d´ingressar l´import
de la taxa.
Aquest ingrés es reputarà com a liquidació provisional, revisable, d´acord amb les dades que
es facilitin un cop prestat el servei.
Quan s´estimi convenient podrà exigir-se la constitució d´un dipòsit metàl·lic per garantia
dels béns cedits o caució del correcte ús dels locals i instal·lacions.
3- els desperfectes i danys que es produeixin en els materials o en els béns i que no siguin
conseqüència del seu natural desgast o ús, correran a càrrec del interessat , segons
valoració que efectuaran els serveis tècnics municipals.
4- l´aprofitament dels locals, es concedirà sempre a precari, i en tot cas, cessarà quan
desapareixin les causes que varen motivar l´autorització per utilitzar-los.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor amb la publicació del seu text íntegre, o del seu articulat
modificat, al Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 1999, estarà en vigor mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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