Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23.- Preu Públic pel lloguer d’elements, mobiliari i
materials municipals.
Article 1. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que es preveu a l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix el preu públic pel lloguer d’elements, mobiliari i altres
elements, ja siguin de titularitat municipal o que siguin subministrats indirectament per
l’Ajuntament.
Article 2. Concepte.
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions de
caràcter públic, que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin el lloguer,
per a gaudir privativament, de taules, cadires, tanques metàl·liques, senyals de
circulació, aparells lluminosos, equips de megafonia i altres que puguin ser
subministrats per l’Ajuntament a les persones o entitats, públiques o privades,
interessades en gaudir-ne.
2. A modus d’exemple, es detalla en l’Annex una llista de materials, elements,
mobiliari, personal, subministraments i altres que es preveu cedir per part de
l’Ajuntament. Cal tenir en consideració que aquesta llista te caràcter d’oberta, per la
qual cosa, podrà ser ampliada en funció de la demanda i les possibilitats de satisfacció
per part de l’Ajuntament.
Article 3. Obligats al pagament.
L’obligació de contribuir neix en el moment que es porti a terme la cessió dels elements
als quals fa referència l’article anterior.
Article 4. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi per la
Junta de Govern Local, en funció de la disponibilitat per part de l’Ajuntament dels
elements, mobiliari o materials requerits o se la possibilitat d’adquisició o d’arrendament
temporal per part de l’Ajuntament. Les tarifes aprovades es publicaran a la pàgina web
de l’Ajuntament.
2. A més, de les quanties resultants de l’aplicació de les tarifes contemplades a l’annex
d’aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit d’una fiança que s’aprovarà per Junta
de Govern Local per tal de respondre del bon estat dels elements cedits i del retorn de la
mateixos. Tot i això, de forma justificada, l’Ajuntament podrà exigir-ne una fiança diferent a
l’import abans esmentat.

.
Article 5. Normes de gestió.
1. D'acord amb el que es preveu en l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
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les quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran en règim d’autoliquidació, en el
moment de concessió del lloguer dels elements als veïns o entitats que ho hagin
sol·licitat.
2. Les persones, entitats o associacions interessades en la concessió dels
aprofitaments regulats en aquesta ordenança, han de sol·licitar, amb caràcter previ, la
prestació o el lloguer dels elements que els siguin d’interès, amb una antelació mínima
de 10 dies, per tal que l’Ajuntament ho pugui preparar o, si s’escau, adquirir o arrendar.
Una vegada autoritzada la petició i dipositada, en el seu cas, la corresponent fiança, es
practicarà la corresponent autoliquidació.
3. Els elements subministrats podran ser enretirats i entregats pels interessats en
horari laboral i a les Dependències Municipals que se’ls indiqui, en cas que així ho
estimi convenient l’àrea responsable de l’expedició de la pertinent autorització.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal, i no podran cedir-se ni subarrendar-se a
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència i la
pèrdua íntegra de l’import de la fiança dipositada.
Article 6. Beneficis fiscals.
1. Gaudiran d’una bonificació ordinària del 50 % de la quota les entitats privades i
usuaris particulars en exercici d’un servei públic concessionat i/o d’una actuació
d’interès general, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres que siguin de propietat
municipal.
2. Gaudiran d’una bonificació ordinària del 80 % de la quota les entitats i associacions
sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats no
incloses, en temps i forma, en el calendari anual d’activitats municipals.

3. Gaudiran d’una bonificació del 90 % de la quota les entitats i associacions sense
ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats incloses,
en temps i forma, en el calendari anual d’activitats municipals.
4. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota les entitats, associacions i usuaris
sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats de
caràcter excepcional o singular, degudament justificades.
Article 7. Pagament de l’import.
L’import resultant de la liquidació practicada, en aplicació de les tarifes expressades a
l’annex de la present ordenança, es podrà fer efectiu de les formes següents:
- Mitjançant ingrés al compte de la recaptació municipal.
- Mitjançant compensació amb les subvencions que anualment pugui atorgar
l’Ajuntament a les entitats obligades al pagament.
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Article 8. Infraccions i sancions
Els elements, materials, mobiliari i equips que siguin retornats de forma defectuosa, o
que no siguin retornats o avariats es podran liquidar a càrrec de l’arrendatari, a preu de
reposició dels esmentats elements.
DISPOSICIÓ FINAL
1. Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del mateix dia.
2. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la seva
sessió de data 20 de novembre de 2019, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la
seva publicació.
Vist i plau
EL SECRETARI,
L'ALCALDE,

ANNEX D’ELEMENTS

Taules
Cadires
Fundes de cadira
Plafons
Tanques
Focus
Tarima de fusta
Passarel·la de fusta
Moqueta
Escales
Tanques d’obra
Cons
Cinta delimitadora
Ràfia
Panells
Focus de paret
Focus amb peu
Faristol
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Banderes
Projector sense pantalla
Projector amb pantalla
Allargo llum
Quadre de llum
Equip megafonia petit s/muntatge tècnics municipals
Equip megafonia petit amb muntatge tècnics municipals
Equip megafonia gran sense muntatge tècnics municipals
Equip megafonia gran amb muntatge tècnics municipals
Transport, muntatge, recollida i neteja (mínim 300 cadires i 50 taules)
Tècnic/a municipal
Netejador/a
Peó
Aux. Administratiu
Policia Local
Protecció civil
Bans
Ambulància
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