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Núm. 11161
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals números 14,16 i 19
El Ple de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar, en sessió de 24 de setembre de 2015 va acordar aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances números 14,16 i 19
L’expedient de modificació d’aquestes ordenances fiscals ha estat exposat al públic mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 197 de 13 d’octubre de 2015 per espai de trenta dies hàbils compresos des del 13
d’octubre de 2015 al 17 de novembre de 2015.
En no tenir constància d’haver-se presentat reclamacions ni al·legacions de cap mena respecte a aquest expedient,
D’acord amb el què preveu l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta alcaldia:
RESOL:
Primer. – APROVAR definitivament l’acord de la modificació de les ordenances fiscals números 14,16 i 19.
Segon. - PUBLICAR al BOP el text íntegre integrant de les modificacions aprovades de les ordenances fiscals números 14,16 i 19.
Vilobí d’Onyar, 24 de novembre de 2015
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚM.14
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altres
complementaris, propis de la llar d’infants municipal, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la
prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 6
d’aquesta ordenança.
2. Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de la llar d’infants.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius
hagin de satisfer per a aquesta taxa, excepte:
1. Es podran aplicar tarifes reduïdes quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica, previ informe dels
serveis comarcals/municipals de Benestar Social.
2. Quan coincideixin dos o més germans matriculats a la Llar d’infants municipal “El Patufet” se li aplicarà per cada alumne,
una bonificació del 15% a les tarifes establertes a l’article 6 a)
3. En cas de família nombrosa o família monoparental descompte del 5% a les tarifes establertes a l’article 6 a)
En cas de voler gaudir d’alguna de les bonificacions s’haurà de presentar una sol·licitud per escrit a les oficines municipals
de l’Ajuntament, adjuntant els documents acreditatius corresponents. Aquesta bonificació es mantindrà mentre no variïn
les circumstàncies familiars i/o socials que l’acreditaven. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a
l’Ajuntament.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
6a) Quotes d’assistència, material i matrícula
1) Per drets de matrícula, per cada curs i alumne............................................................... 62,00 €
2) Mensualitat per assistència (de 9h a 12h i de 15h a 17h).............................................. 122,00 €
3) Mensualitat per assistència P0 mentre facin biberó (de 9h a 17h).............................. 165,00 €
4) Mensualitat per assistència en horari de matí (de 9h a 12h)......................................... 70,00 €
5) Mensualitat per assistència en horari de tarda (de 15h a 17h)..................................... 60,00 €
6) Mensualitat per acollida matí o tarda .............................................................................. 21,00 €
7) Mensualitat per acollida migdia........................................................................................ 10,50 €
8) Servei d’acollida eventual per mitja hora........................................................................... 1,50 €
9) Quota material per cada curs i alumne............................................................................. 30,00 €
Els horaris d’acollida seran:
Matins de 7:45h a 8:45h
Migdia de 12h a 12:30h
Tardes de 17h a 18h
Per gaudir de la quota mensual d’acollida cal haver-ho comunicat abans de l’inici de cada mes, en cas contrari s’aplicaran les
quotes eventuals
6b) Quotes de menjador
10) Servei de menjador eventual /dia( de 12h a 15h).............................................................6,80 €
11) Servei de menjador fix /dia( de 12h a 15h)........................................................................6,20 €
12) Berenar /dia............................................................................................................................0,60 €
L’import corresponent a la matrícula no serà retornat amb l’excepció de cas de força major que es desisteixi del servei abans
de l’inici del curs. En cas de no assistència de mes sencer a la Llar d’Infants per motius justificats es farà una reserva de la
matrícula de 2 mesos i no es pagarà la mensualitat. En cas que s’allargui la no assistència es perdrà el dret a la plaça i a la
corresponent matrícula.
Els no empadronats al municipi, se’ls hi aplicarà un 15% més sobre els imports totals de l’article 6a)
Article 7. Acreditació i període impositiu
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei i a aquests efectes s’entendrà que aquest inici es produeix amb la
primera assistència de l’alumne.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa pels serveis detallats en l’article 6 s’exigiran en règim d’autoliquidació i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
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2. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la primera quinzena del mes natural
següent al de la prestació del servei i comprendrà la taxa acreditada pels serveis utilitzats en el mes anterior.
3. Quan el pagament mensual de la taxa no sigui atès en el venciment que es determina com a període voluntari, les quotes
degudes s’exigiran per via de constrenyiment de conformitat amb la normativa aplicable; essent a compte dels interessats
les despeses de gestió que carregui l’entitat bancària en relació a la devolució del rebut, o qualsevol altra que es pugui
generar per aquest mateix motiu.
4. En cas de retard o demora en el pagament de dues mensualitats consecutives implicarà la pèrdua del dret de gaudir del
servei i, en conseqüència, la baixa de l’infant al centre, fins que la situació no es regularitzi.
5. Les baixes definitives del servei s’hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament, durant el mes anterior a aquell en que
s’hagin de fer efectives. En cas de baixa a mig mes, es cobrarà la part proporcional del servei prestat.
6. En cas de tancament de la Llar d’Infants, es cobrarà la part proporcional del servei prestat.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’ordenança General de Gestió i Recaptació dels ingressos
municipals de dret públic.
Disposició addicional
Aquesta modificació deixa sense caràcter de validesa i substitueix els articles 5 i 19 del “Reglament general del servei de la llar
d’infants municipal El Patufet de Vilobí d’Onyar”.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable en el mateix
moment. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.16
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de
conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns
municipals, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat
reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del domini públic municipal derivat
de la utilització dels equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen a continuació:
• Can Roscada (1er pis i baixos)
• Barracons
• Teatre Can Sagrera
• Sala dels passos perduts
• Casa del mestre
• Delmes
• Gimnàs de l’Escola
• Local Jove
• Poliesportius de Sant Dalmai i de Vilobí d’Onyar
• Camp de Futbol
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Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular.
Article 4. Excepcions, bonificacions i reduccions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
En els casos d’utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i
lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada, promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre
Municipal d’Entitats i agrupacions veïnals, culturals i esportives que sense estar inscrites funcionen o són reconegudes com a
tals, s’aplicarà una reducció del 100% sobre les tarifes generals previstes als epígrafs que siguin d’aplicació.
Tindran dret a la tarifa especial o reduïda o a la cessió gratuïta dels locals i sales municipals de qualsevol tipus, les entitats que
tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que així ho especifiqui.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als punts anteriors.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents, per a cada servei o
activitat:
TARIFA PRIMERA- TAXA PER UTILITZACIÓ DE LES PISTES POLIESPORTIVES I LOCALS MUNICIPALS EN MATÈRIA
ESPORTIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per partit o entrenament sense il.luminació........................................................ 35,00€
Per partit o entrenament amb il.luminació.......................................................... 50,00€
Exhibicions esportives per dia............................................................................. 200,00€
Actes o activitats lúdico-festius per dia.............................................................. 200,00€
Tanques publicitàries grans (1m alçada-2m amplada)..................................... 350,00€
Tanques publicitàries petites (1m alçada-1m amplada)................................... 180,00€

L’Ajuntament podrà cedir els drets d’explotació de les tanques publicitàries als clubs esportius.
TARIFA SEGONA- TAXA PER UTILITZACIÓ LOCALS MUNICIPALS PER ACTIVITATS NO ESPORTIVES.
Per un sol dia...................................................................................................................... 100€
Per mig dia............................................................................................................................ 50€
Per activitats de caire no periòdic i que impliquin una percepció de quotes a excepció de les activitats en que hi col.labori
l’Ajuntament ................................................................................................................................... 10% dels ingressos bruts obtinguts.
Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a excepció d’activitats en que hi col.
labori l’Ajuntament....................................................................................................................................................................... 6€/hora
TARIFA TERCERA- TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per partit o entrenament sense il.luminació.......................................................100,00€
Per partit o entrenament amb il.luminació.........................................................200,00€
Exhibicions esportives, actes o activitats lúdico-festives per dia....................250,00€
Exhibicions esportives, actes o activitats lúdico-festius per mig dia..............125,00€
Tanques publicitàries grans (1m alçada-2m amplada)......................................350,00€
Tanques publicitàries petites (1m alçada-1m amplada)....................................180,00€

L’Ajuntament podrà cedir els drets d’explotació de les tanques publicitàries als clubs esportius.
Article 6. Meritació
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic que es
defineix a l’article 2 d’aquesta ordenança.
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Article 7. Gestió tributària
1. El pagament de la taxa s’efectuarà abans de la utilització de les instal·lacions o locals a que es refereix aquesta ordenança.
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret a la utilització privativa
o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import total del pagament efectuat.
Article 8. Infraccions i sancions
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
2. Aquest dipòsit es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de l’ajuntament
3. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a
l’import del deteriorament dels malmesos.
Article 9. Recaptació
1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores
2. La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la
matèria i les disposicions que les desenvolupen.
Article 10. Inspecció
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin d’aplicació, es
realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria les disposicions que les
desenvolupen.
Article 11. Prioritat municipal d’ús
La corporació o altres entitats que per causes motivades necessitin els equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen
en aquesta ordenança tindran prioritat d’ús, fent el previ avís si hi ha altre sol.licitant.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
ORDENANÇA FISCAL NÚM.19
REGLAMENT GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament legal.
El seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 47 i article 127 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2n.- Concepte.
1. Tenen la consideració de Preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de serveis i la
realització d’activitats efectuades en règim de dret públic, quan concorren les circumstancies següents:
a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòria pels administrats.
b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:
a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentaries.
b) Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 50

Núm. 231 – 1 de desembre de 2015

Article 3r.- Naixement de l’obligació.
1. Els Preus públics poden exigir-se des que s’efectua el lliurament dels béns o s’inicia la realització de l’activitat o la prestació
del servei gravats.
2. Pot exigir-se també l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels Preus públics.
Article 4t.-Obligats al pagament.
Són subjectes obligats al pagament dels Preus públics les persones físiques o jurídiques que estan afectades o beneficiades
personalment o en llurs béns pel servei prestat o l’activitat realitzada.
Article 5è.- Dipòsit previ.
L’Ajuntament exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en l’annex dels Preus públics s’assenyali expressament el contrari.
L’interessat a sol·licitar el servei, l’autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà a Tresoreria on s’efectuarà el càlcul de
l’import del dipòsit previ que en aplicació del Reglament correspon, i procedirà al pagament de la quantitat resultant.
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d’haver realitzat el dipòsit previ i es
requerirà els interessats perquè, en els termini legalment establerts, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb apercebent
que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.
En el document d’autoliquidació que facilitarà l’administració s’expressarà els elements integrants del càlcul. A aquests
efectes l’interessat haurà de facilitar totes aquelles dades necessàries per a la determinació del preu que en cada cas resulti; tot
això, sense perjudici de la comprovació per part de l’administració.
L’Òrgan competent resoldrà simultàniament l’acord de concessió o denegació de la petició, l’autorització o la llicència i el
càlcul definitiu que correspongui. El mateix acte resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti
indegut.
Article 6è.-Quanties.
1. Els Preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats per la prestació dels serveis o per la
realització de les activitats gravats. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi fa repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell
inferior de l’indicat en l’apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per al cobriment de la part de
cost subvencionat.
Article 7è.-Creació i modificació.
L’establiment o modificació dels Preus públics correspondrà al Ple de la Corporació sense perjudici de les delegacions a la
Junta de Govern Local per la fixació de les quanties, d’acord amb les facultats de delegació previstes a l’article 23.2 b) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Article 8è.-Gestió.
La gestió, la liquidació i la recaptació dels Preus públics corresponen als centres, els serveis, els òrgans o els ens que presten
el servei o realitzen l’activitat objecte dels preus, sens perjudici de les facultats de direcció i control pròpies dels Òrgans de
Govern de l’Ajuntament.
En tot allò no regulat en el present reglament serà d’aplicació supletòriament, el Reglament General de Recaptació.
Article 9è.-Constrenyiment.
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’administració municipal els pot exigir mitjançant el
procediment administratiu de constrenyiment, conformement a la normativa vigent.
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Article 10è.-Devolució.
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu,
no es realitza l’activitat o no es presta el servei.
No obstant això, en el supòsit d’espectacles i sempre que sigui possible, no es produirà a la devolució, sinó al canvi de les
entrades.
Article 11è.-Règim supletori.
L’administració i la recaptació dels ingressos per Preus públics, s’han d’efectuar de conformitat amb la legislació que sigui
aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics
de l’Estat.
Article 12è.- Vigència dels Preus Públics.
Els preus públics aprovats per l’òrgan competent seran vigents a partir de l’endemà de la data de l’acord.
Article 13è.- Publicitat dels Preus públics.
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir de
l’entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
ANNEX AL REGLAMENT GENERAL DE PREUS PÚBLICS
ANNEX 1: PREUS PÚBLICS PER ENTRADES A ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES I DE LLEURE
El Ple de l’Ajuntament fixarà els imports d’aquelles activitats organitzades per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte
amb altres entitats.
ANNEX 2: PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SERVEI SAM-SAT:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Matrícula, per curs i usuari no empadronat al municipi................................... 60,00€
Matrícula per curs i usuari empadronat al municipi........................................ Gratuït
Mensualitat per usuari en horari de matins (1 hora i mitja diàries)................. 25,00€
Mensualitat per usuari en horari de tardes (2’5 hores diàries)......................... 37,50€
Mensualitat per usuari en horari de matins i tardes.......................................... 60,00€
Servei d’acollida eventual per mitja hora............................................................. 1,50€
Preu servei per mitja hora de casals, tallers i altres activitats............................ 1,50€

Per als no empadronats al municipi les tarifes dels apartats c) d) e) f) g) seran incrementades en un 15%.
Els preus de l’annex 2 es carregaran per domiciliació bancària, al compte bancari designat per l’interessat. El càrrec s’efectuarà
dins la primera quinzena del mes natural següent al de la prestació del servei i comprendrà el preu acreditat pels serveis
utilitzats en el mes anterior.
ANNEX 3: PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SERVEIS BIBLIOTECA MUNICIPAL
- Preu d’una fotocòpia b/n DIN A4 únicament per servei de la biblioteca............. 0,20€
- Preu d’una pàgina en color DIN A4 únicament per servei de la biblioteca.......... 0,40€
- Carnets de lector. Obtenció i renovació.................................................................... Gratuït
- Carnets de lector. A partir de la 3ª extraviació........................................................... 3,00€
ANNEX 4: PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES
El Ple fixarà els imports d’aquells Serveis prestats per l’Ajuntament, en particular per festes populars.
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ANNEX 5: PREU PÚBLIC VENDA LLIBRES I ALTRES PRODUCTES PROPIS
Per una parella de titelles de dit “Sol i Lluna”........................................................... 13,50€
Per una parella de Gegants “Sol i Lluna”.................................................................... 60,50€
Per un Gegant “Sr. Sol”.................................................................................................. 30,25€
Per una Geganta “Sra. Lluna”....................................................................................... 30,25€
DVD editats per l’Ajuntament....................................................................................... 5,00€
Llibres editats per l’Ajuntament o d’interès municipal ........................................... 12,00€
Revistes, fulletons o anàlegs editats per l’Ajuntament o d’interès municipal ........ 6,00€
ANNEX 6: PREU PÚBLIC PER LLOGUER DE TAULES, CADIRES I ENTARIMAT
Lloguer d’una cadira, al dia............................................................................................ 0,35€
Per la pèrdua o malmenament d’una cadira.............................................................. 12,00€
Lloguer d’una taula, al dia.............................................................................................. 3,00€
Per la pèrdua o malmenament d’una taula.............................................................. 125,00€
Lloguer d’entarimat per 2 m² i dia................................................................................. 6,00€
Per la pèrdua o malmenament de 2 m² d’entarimat............................................... 120,00€
En els preus públics amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada,
promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats i agrupacions
veïnals, culturals i esportives que sense estar inscrites, funcionen o són reconegudes com a tals, s’aplicarà una reducció del
100% sobre els preus previstos a aquest annex que siguin d’aplicació.
Tindran dret a preu especial o reduït o preu gratuït les entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
que així ho especifiqui.
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