ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL
PARTICULARS DELS SERVEIS I MATERIALS DE PROPIETAT MUNICIPAL

PER

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
Article 1r
En ús de la facultat concedida pels apartats a) i b) de l'article 199 del Reial decret
legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, text refòs de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'aprofitament especial
per particulars dels serveis i materials de propietat municipal.

OBLIGACIO DE CONTRIBUIR
Article 2n
a) Fet imposable. Està determinat per l'aprofitament especial de qualsevol dels béns o
serveis regulats en aquesta Ordenança i l'obligació de contribuir neix des del
moment que s'autoritzi la seva utilització.
b) Subjecte passiu. 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.
En el supòsit previst per l'article 3r, apartat E, es considera subjecte passiu 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 del pagament, l'aprofitament de gual
permanent per accés de vehicles a través de les voravies.

TARIFES
Article 3r.
Les tarifes a aplicar són les següents:
A) Vehicles de la Brigada
€
1
2
3
4
5
6

Tractor amb o sense remolc, amb conductor, per hora o fracció
Camió, amb conductor, per hora o fracció
Carreteig d’aigua amb camió cisterna, per cada servei
Vehicle, amb conductor, per cada hora o fracció
Dumper, amb conductor, per cada hora o fracció
Camió grua amb conductor, per cada hora o fracció

58,10
58,10
54,00
46,10
46,10
59,90

B)
1
2
3
4
5
6
7

C)
1
2
3
4
5

D)
1
2

Altres materials municipals:
Cadires de tisores, per cadascuna i dia
Tanques, per cada element i dia
Tarimes, sense col.locació, per m2 i dia
Tarimes col.locades: a) els primers 10 m2, per m2 i dia
b) la resta, per m2 i dia
Tanques per a animals, per corral i dia
Taules, per unitat de 3 ml i dia , inclosos els cavallets corresponents
Material de la Policia Municipal:
9.1 Senyals de trànsit per reserves d’estac. a empreses particulars:
a) Per senyal i dia o fracció
b) Per cada cono que sol.licitin i per dia o fracció
a) Pel trasllat al punt d’obra o feina si ho fan els serveis municipals

0,48
2,36
5,10
27,20
27,20
16,80
2,36

2,60
1,25
12,75

Mà d’obra:
Electricista
Llauner
Oficial paleta
Manobre o ajudants dels anteriors
Oficial jardineria

19,25
19,25
19,25
16,05
16,05

Retirada de cotxes de la via pública:
Per cada servei de retirada de vehicles de la via pública, prestat a petició del
particular
En el supòsit que, sol.licitat un servei no arribés a prestar

49,40
24,80

E) Utilització d’edificis municipals
1

2
3
4
5

Sala d’actes de l’Ajuntament.
1.1 General :
15,50 € 1a hora + 11,60 € fracció 1h
1.2 Bodes
1.2.1 Dies feiners (excepte dissabtes)
1.2.2 Dissabtes, diumenges i festius
Aula d’examens de conductors de vehicles, per alumne i examen
Pista d’exàmens de conduir:
a) Motocicletes, per alumne i examen
b) Camions, per alumne i examen
Baixos del c.Major 8 : 17,35 € 1ª hora + 12,90 € fracció 1h
Sant Domenech
5.1 Lloguer de la sala , per dia
Inclou enllumenat general, calefacció, instal.fixa de sonorització, neteja i un
ordenança.
5.2 Serveis Opcionals
Megafonia:
Gravació cinta cassette, per unitat
Micròfon taula, peu, corbata, per unitat i dia
Micròfon inalàmbric, per unitat i dia
Luminotècnica i projecció:
Proj. diapositives carroussel, per dia

39,85
59,65
4,70
1,95
3,80

238,30

10,55
16,75
83,50
49,00

6
7

F)
1
2
3

Retroprojector , per dia
TV 25”, per dia
Pantalla frontal (1,8 x 2,4), per dia
Punteo lasser, per dia
Video VHS, per dia
Fotocòpia (per unitats)
Segons preus vigents a l’ordenança núm.6 d’expedició de documents
administratius
Edifici de l’Escorxador: 1ª hora
Resta, per cada hora
Centre Cívic:
1ª hora
Resta, per cada hora
ALTRES:
En el cas de lloguer d’edificis municipals per a sales d’exposicions l’Ajuntament
podrà optar pel cobrament de la taxa mitjançant una obra d’art. Aquest pagament
en espècie es formalitzarà per conveni.

58,55
33,45
56,35
41,70
41,70

15,95
12,10
15,95
12,10

Visites guiades al Centre Històric
Visita guiada a la catedral + claustre (45’ aproximadament)
Visita guiada al museu (50’ aproximadament)
Visita guiada a la catedral + claustre + museu (90’ aprox.)
Anotacions:
- Aquests preus inclouen tot el servei
- Per als menors de 10 anys la visita serà gratuïta
- Es considera grup a partir de 25 pax i fins a 50 pax

Individual
3,50 €/pax
4,60 €/pax
7,00 €/pax

Grups
3,00 €/pax
4,00 €/pax
5,80 €/pax

G) Sortides
1
2

Sortides medioambientals
Altres sortides

4,00 €/pax
Segons cost

H) Servei d’àpats a domicili
1
2

Dinars
Sopars

Segons cost
Segons cost

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 4t
En matèria d'exempcions i bonificacions s'accepten les disposicions de l'article 202 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

NORMES DE GESTIO
Article 5è.
a) Els usuaris dels serveis i aprofitaments han de sol.licitar-los amb l'antel.lació
necessària, fent constar el temps i forma dels aprofitaments i els altres requisits
convenients per a la completa identificació del fet impositiu.
b) Els usuaris dels serveis i aprofitaments assenyalats als apartats B i C han de
satisfer una fiança del 10 % del valor de reposició del material, la qual s'han de fer
efectiva, en tots els casos, abans del lliurament dels materials i la maquinària.
c) La taxa es considera acreditada a partir del moment de la seva utilització.
d) Els desperfectes i danys que es produeixin en el material i maquinària, i que no
siguin de conseqüència del seu natural desgast, corren a càrrec de l'usuari, segons
valoració efectuada pels Serveis Tècnics municipals.

Disposicio final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1992 i serà vigent fins que
s'acordi la seva derogació o modificació.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde

Diligència:
La modificació de les tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per acord
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no haver-s'hi
presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 1992.
Les tarifes van ser novament modificades per acord del ple de data 4 d'octubre de
1993, BOP 152, de 18.12.93
Les tarifes van ser novament modificades per acord del ple de data 3 d'octubre de
1994, BOP 149, de 10.12.94
Les tarifes van ser modificades per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP
núm.156 de 21.12.95
L’article 3r va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm.
149 de 10.12.96

L’article 3r, apartat F, va ser modificat per acord del ple de data 6 d’octubre de 1997,
BOP núm. 147 de 9.12.97.
L’article 3r va ser moficiat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de
2.12.2000.
L’art.3r va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001
Correcció errades BOP núm. 153 de 22.12.2001
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003
L’article 3r va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 30.12.2004
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 3.10.05, BOP núm. 169 de 10.12.2005
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184 (annex) de 29.12.2007
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 3.11.08, BOP 183 de 31.12.2008
El secretari

