
28 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLOGUER D'ELEMENTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

Article 1r. Concepte

D'acord amb l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text refós de la Llei
reguladora  de  les  hisendes  locals,  aquest  municipi  estableix  la  taxa  per  regular  el  lloguer  i
prestació  de taules, cadires, escala,  torradores,  garlandes de llum, torres de focus,  escenaris,
tenderols i altres elements de titularitat municipal, que es determinen en la tarifa continguda en
l'apartat 1 de l'article 4t; que es regeix per aquesta Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  el  lloguer  o  prestació  per  una  utilització  privativa  o
aprofitament particular de diversos elements de titularitat pública municipal com taules, cadires,
escala,  torradores,  garlandes  de  llum,  torres  de  focus,  escenaris,  tenderols,  llits  hospitalaris,
cadires sanitàries i altres elements de titularitat municipal.

Article 3r. Obligacions de pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada i fer un dipòsit, les persones físiques o jurídiques o
entitats  a  favor  de  les  quals  s'autoritzi  el  lloguer  o  prestació.  I  les  que  se'n  beneficien  de
l'aprofitament.  Per  raons  d'interès  públic  degudament  justificat,  l'Ajuntament  podrà  eximir  del
pagament  de la  taxa a entitats  de dret públic  i  associacions  per a  actuacions pròpies,  sense
perjudici  del  deure de pagament del  dipòsit  i  de retornar el  material  prestat a l'Ajuntament o
reposició del material a la situació originària.
Igualment, l’Ajuntament eximirà del pagament de la taxa a residents al municipi quan tengui lloc
un préstec de taules i cadires per a la celebració de “sopars a la fresca” durant la celebració de les
festes patronals i populars dels diferents nuclis de població.

Article 4t. Quantia

1. Les tarifes de la taxa son les següents:

a) Dipòsit per taula........................................................................................2,00 euros

b) Lloguer per cada dia de prestatge per taula.................................................0,50 euros

c) Per cada taula espatllada o perduda...........................................................50,00 euros

d) Dipòsit per cadira.......................................................................................0,50 euros

e) Lloguer per cada dia de prestatge per cadira................................................0,25 euros

f) Per cada cadira espatllada o perduda...........................................................5,00 euros

g) Per cada dia d'excés del prestatge de l'element de que es tracti.....................0'50 euros

h) Dipòsit per cada escala, torradora, garlanda de llum, torre de focus, escenari, tenderol i

altres elements de titularitat municipal...........................................................50,00 euros

i) Lloguer per cada dia de prestatge d'escala, torradora, garlanda de llum, torre de focus,

escenari, tenderol i altres elements de titularitat municipal................................2,00 euros

j) Per cada escala, torradora, garlanda de llum, torre de focus, escenari, tenderol espatllat o perdut 
……………………………….........................................................…..… el cost de mercat de l’element

k) Dipòsit per cada llit hospitalari o cadira sanitària................................................... 30,00 euros

l) Lloguer per cada llit hospitalari o cadira sanitària fins a fi de necessitat .................. 20,00 euros

m) Per cada llit hospitalari o cadira sanitària espatllat o perdut .......... el cost de mercat de l’element



2. Respecte als dipòsits prevists en l'apartat anterior, s'estableix un dipòsit màxim de 250 euros
quan es sol·liciti el lloguer de diversos elements en una mateixa sol·licitud. 

Article 5è. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquiden abans de realitzar la prestació o lloguer
llevat de les assenyalades en els punts c) f) j) m), que es podran liquidar una vegada constatada la
pèrdua o la seva espatllada entrega.
2.  Les  persones  o  entitats  interessades  en  la  concessió  d'aprofitaments  regulats  en  aquesta
ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la prestació o lloguer amb una antelació mínima de 7
dies naturals. Una vegada autoritzada la petició i dipositat l'aval, es determinarà el nombre de dies
del préstec i el corresponent cost que haurà de liquidar la persona o entitat interessada.
3. Els diversos elements hauran de ser retirats i  entregats per les pròpies persones o entitats
interessades en horari normal de feina.
4. Les sol·licituds hauran de tramitar-se per instància oficial que es registrarà adientment. De cada
acta s'estendrà el corresponent rebut, document indispensable per a justificar el pagament, dipòsit
o reclamació.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers.
L'incompliment  d'aquest  precepte provocarà  l'anul·lació  de la  llicència  i  la  pèrdua íntegra de
l'import de l'aval com a penalització.
6. No es realitzaran préstecs de serveis personals, materials o vehicles de titularitat municipal i
altres  elements no establers  a aquesta Ordenança o altres  Ordenances vigents aprovades per
l'Ajuntament.

Article 6è. Obligació de pagament 

1. L'Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a)  Quan  es  tracte  de  sol·licituds  d'elements,  en  el  moment  de  sol·licitar  el  préstec
corresponent.
b) Quan es tracta d'elements entregats defectuosos, perduts o en retràs des del moment
en que sigui constatada la causa amb l'entrega dels elements o quan es doni el retràs.

2. El pagament de la taxa es realitza per ingrés directe en els serveis de recaptació de tributs
municipal o per transferència bancària al número de compte facilitat per la corporació abans de
retirar el elements corresponents o, en el cas de ser entregats amb retràs o defectuosos o perduts,
quan sigui constatada la causa.

Article 7è.

El lloguer o prestació dels elements contemplats a aquesta Ordenança es durà a terme conforme a
la disponibilitat existent en el moment de la petició d'ús, així com també s'atendrà a les necessitats
d'ordenació del elements per l'Ajuntament dins el període de festes o d'actes locals.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent de la seva publicació i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.


