ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Ordenança Fiscal NÚM. 4.13
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES,
ENTARIMAT I ANÀLEGS

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús 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 de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de lloguer de
cadires, l’entarimat i anàlegs, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen
al que disposa l'article 57 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització de béns patrimonials com són cadires, l’entarimat
per part de particulars prèvia oportuna autorització.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin,
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què sol·licitin la utilització d’aquests béns per la celebració
d’algun acte benèfic.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà, d'acord amb la tarifa que
conté l'article següent.
Article 7è. Tarifa
1. Lloguer de l’entarimat a particulars dia o fracció

€uros

Sense muntar ni trasllats:
a) Fins a 6 peces
b) per cada peça de més

36,00
6,00

Transport:
a) Fins a 6 peces

40,00

b) Per cada peça de més

10,00
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Si hi ha muntatge incrementar
a) Fins a 6 peces

80,00

b) Més de 6 peces

170,00

2. Lloguer de cadires

0,40 unitat/dia

3. Lloguer de taules

2,50 unitat/dia

4. Lloguer de Iones

25,00 unitat/dia

5. Lloguer de barbacoa

15,00 unitat/dia

6. Transport de material per punts 2, 3, 4 i 5
7. Tanques
8. Lloguer d’altaveu portàtil

36,00 €/per viatge
1,50 unitat/dia
25,00 euros/dia

Article 8è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa
d'aquesta taxa.
Article 9è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es concedeix l’autorització o llicència per la
utilització del material .
Article 10è. Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. S’expedirà un abonaré de l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària.
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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Navarcles, el 22 de desembre de
2015, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2016 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

