20 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS REFUGIS DE PROPIETAT
MUNICIPAL
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
Fonament:
En us de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb
el que es disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
Taxa per l’ús dels refugis de propietat municipal, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

1.

Objecte. Constitueixen l’objecte d’aquesta taxa l’ús, en les condicions que s’exposaran, dels
refugis propietat de l’Ajuntament de Selva.

2.

Article 2n. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn de l’ús
dels refugis municipals i dels serveis existents en ells.
L’ús dels refugis i dels seus serveis serà per dies, sense que la duració del mateix pugui ser inferior
a un dia ni superior a set dies consecutius.
Les reserves per a l’ús dels refugis es podrà fer amb una antelació màxima de seixanta dies.
Article 3r. Tarifes.
La taxa per l’ús dels refugis i de les seves instal·lacions serà de 80,00 € per dia, si les persones
usuaris no són veïns de Selva, i de 30,00 € per dia si ho fossin.
Les quotes a que fan referència aquesta ordenança és faran efectives en el moment de fer la
reserva; en cas que el sol·licitant renunciés a la utilització del refugi s’entendrà que també
renuncia a la quantitat abonada per avançat.
Article 4r. Normes de gestió

1.

La recaptació de la taxa la realitzarà l’Ajuntament, mitjançant el seu propi personal.

En el moment de fer la sol·licitud per l’ús del refugi, la persona sol·licitant haurà de facilitar
a l’encarregat municipal el seu nom i llinatges, domicili i número de D.N.I. O passaport.

2.

La recollida de les claus del refugi es farà a les dependències municipals en el dia i hora
prèviament concertat amb l’encarregat municipal.

3.

La persona usuària està obligat a retornar les claus a l’encarregat municipal, en hores
d’oficina i en tot cas abans de les 12’00, el dia hàbil següent del l’ús del refugi.

4.

L’Ajuntament es reserva el dret d'autoritzar l’ús dels refugis municipals a les entitats tals
com escoles, AMPAS, associacions de defensa de la natura, etc., amb preferència a la resta de
sol·licitants.
6.
L’us en fi de setmana es computarà com a tres dies i podran recollir-se les claus a partir del
divendres capvespre, havent-se de tornar el dilluns al matí abans de les 12’00.

5.

Article 5è. Obligacions de les persones usuaris.
Les persones usuaris dels refugis es comprometran a les següents obligacions:

1. Les persones usuaris dels refugis estan obligats a la neteja dels mateixos. Per aquesta finalitat
l’Ajuntament s’encarregarà de facilitar els estris necessaris.
2. Igualment estan obligats a respectar l’entorn dels refugis.
3. Traslladar els fems als contenidors reservats per a tal fi dins els nuclis urbans.
4. Reparar qualsevol desperfecte que puguin ocasionar en els refugis.
5. Posar en coneixement de l’Ajuntament de Selva qualsevol incidència que poguessin observar a
les instal·lacions del Refugi o en el seus voltants.
6. En cas que vulguin fer servir la xemeneia existent al refugi, s’encarregaran de portar la llenya
necessària
7. Accedir als refugis a peu o amb mitjà de locomoció no motoritzat, llevat que ho autoritzi
expressament l’Ajuntament.
8. Reduir al màxim el consum d'aigua i energia, així com la generació de residus.
9. Respectar els cartells i avisos, i les normes de seguretat.
10. Respectar la normativa d'incendis forestals i les recomanacions del Servei de Gestió Forestal i
Protecció
del
Sòl
(http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?
ctrl=MCRST472ZI75862&id=75862).
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.
L’Ajuntament es reserva el dret a restringir l’ús dels refugis a qualsevol persona que hagi infringit
qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta ordenança.
La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
defraudades no prescrites.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no és previst en aquesta Ordenança s’hi aplicarà el que s’estableix en la vigent Llei
de règim local i altres disposicions.
La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

