Departament d’Intervenció i Tresoreria

EXERCICI 2013

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles, 56 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora
d’hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la
realització d’activitats que l'Ajuntament presta o pot prestar al ciutadà.
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Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització
d’activitats de la competència local en els equipaments i locals municipals que són:
1) Pavelló poliesportiu
2) Antics menjadors CEIP Pau Vila
3) Per utilització de mobiliari municipal
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la
realització d’activitats en els equipaments expressats a l'article anterior.
Resten exclosos de l’àmbit de subjecció d’aquesta ordenança els supòsits que en
cada cas s’indiquen en el cos d’aquesta norma.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. PAVELLÓ POLIESPORTIU
1.01 Utilització per persones residents al Papiol:
1.02 Utilització per persones de fora de la vila:

24,04 € per hora
60,10 € per hora

2. ANTICS MENJADORS CEIP PAU VILA
2.01 Tarifa dia: .....................................

60,00 euros

Supòsit de no subjecció: No resten subjectes a aquesta taxa les entitats del poble
inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i les agrupacions locals
del Papiol els partits polítics.
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3.06

Per utilització privativa de cadires plegables per part d’entitats sense
ànim de lucre i partits polítics:
Per utilització privativa de taules per part d’entitats sense ànim de
lucre i partis polítics:
Per utilització privativa de carpes per part d’entitats sense ànim de
lucre i partits polítics:
Per utilització privativa de cadires plegables per part de particulars
no inclosos als apartats anteriors: (preu cadira/dia)
Per utilització privativa de taules per part de particulars no inclosos
als apartats anteriors:
(preu taula/dia)
Per utilització privativa de carpes per part de particulars no inclosos
als apartats anteriors (preu carpa dia – s’estableix un mínim de 2
dies)

0,00
0,00
0,00
0,50
2,00
20,00

Article 5. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es
presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats al local en qüestió.
3. Pel que fa a les taxes pels serveis que s’estenen a varis mesos (zona esportiva,
escola bressol, centre de dia, transport adaptat, escola de música i altres que es
puguin crear), en el cas del 1r. rebut impagat s’avisarà al beneficiari del servei per
tal que efectuï d’ingrés a les dependències municipals. En cas que aquesta
situació es reiteri durant dos venciments consecutius, es donarà de baixa a l’usuari
del servei.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
Les taxes corresponents a serveis que s’han de a terme un únic dia, la taxa
s’acredita quan es realitzi la sol·licitud del servei, el qual no es prestarà sense que
s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
En el cas que la sol·licitud dels servei s’estengui a més d’un mes, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat. En
aquest cas, el pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat a les dependències municipals.
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1. També podran ser exigibles per domiciliació bancària les taxes corresponents
a serveis d’una durada mínima d’una setmana quan així estigui establert en la
regulació del servei o activitat.
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La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió portada
a terme el dia ---- de ---- regirà a partir de la seva aprovació definitiva i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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