
Ordenança fiscal nº 18

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS

Article 1.-Disposicions generals

D´acord amb el que disposa l´article 58 i 20.4 h. de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 de l´esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació de
serveis i activitats que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2.-Fet imposable

Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació
dels serveis o la realització d´activitats administratives de competència local que es
refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular el subjecte passiu, en els supòsits
següents:

a)Visites a museus

b)Activitats culturals: ball de carnaval,ball de màscares o similars i cursos per fomentar
la participació en l´activitat cultural.

c)Prestació de serveis de sanitat:recollida de gossos.

d)Utilització d´instal-lacions esportives municipals i espais publicitaris de les
instal·lacions esportives.

e)Utilització d´altres instal·lacions municipals:Sala d´Actes de l´Ajuntament.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es
refereix l´article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin els serveis o activitats
municipals, referits en l´article 2n, i les que en resultin beneficiades o afectades.

Article 4t.Tarifes

1. Les quotes que s´han de satisfer són les que s´indiquen en el quadre de tarifes annex a
aquesta Ordenança.
2. L´obligació de pagament neix des que es realitzi qualsevol dels serveis especificats en
l´annex corresponent.

3.El pagament de la taxa s´efectuarà en el moment de presentar, el qui estigui
obligat a realitzar-lo, el rebut o entrada corresponent.



Article 5è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària, la seva normativa de desenvolupament i l´Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació d´aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada el dia 24
d´octubre de 2001, i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de desembre de
2001, entrarà en vigor el primer de gener de 2.002 i tindrà vigència mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial , els articles no
modificats restaran vigents

ANNEX DE TARIFES

TARIFA 1-  ENTRADA ALS “MUSEUS D’ARENYS”

Euros

- Públic general, per persona....................... 2,50,-
- Reduïda per a grups, per persona.................. 1,25,-
- Estudiants menors de 25 anys  .................... 1,25,-
- Carnet jove  .................................. 1,25,-
- Jubilats  ..................................... 1,25,-
- Famílies nombroses  ............................ 1,25,-
- Grups escolars acompanyats per tutor  ................              gratuït
- 1r diumenge de mes  .............................       gratuït
- Menors de 12 anys  ..............................         gratuït

TARIFA 2. ACTIVITATS CULTURALS (buida)

TARIFA 3.PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT

1-Per retirada de gossos retinguts a les caneres municipals amb motiu d´anar sols per la
via pública, en concepte de manteniment, per dia .............   10,35-€ .

TARIFA 4.UTILITZACIÓ D´INSTAL-LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
I ESPAIS PUBLICITARIS EN AQUESTES.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Persones jubilades, minusvàlides i socis clubs integrats en l’O.A.M. d’Esports a
segona columna

1 - Camp de futbol, per partit                                          33,45 € 16,70€
2 - Camp de futbol, per partit amb llum                          40,25 € 20,10€



3 - Pavelló esportiu, per partit                                         19,85 €   9,90€
4 - Pavelló esportiu, per partit amb llum                        26,35 € 13,15€
5 - Lloguer del camp de futbol o del pavelló esportiu,

amb fi de lucre, per activitats no esportives              340,50 €    170,25 €
6 - Fiança                                                                          170,30 € 85,15€
7 - Lloguer del camp de futbol o del pavelló esportiu

sense fi de lucre, per activitats no esportives 68,10 € 34,05€
8 - Activitats culturals, d’esbarjo o recreatives

convocades per clubs o equips reconeguts, per
acte obert al públic amb taquilla                                32,50 €           16,25 €

9 - El preu de les begudes de la màquina del polisportiu serà un 20% més del seu
cost.

Exempció subjectiva:

Els clubs que formin part o estiguin integrats en l’O.A.M. d’Esports, prèvia presentació
del seu calendari de partits i entrenaments al Consell Executiu de l’O.A.M. d’Esports i
que siguin aprovats per aquest.

L’esport base juvenil, infantil i escolar, després d’una sol·licitud prèvia al Consell
Executiu de l’O.A.M. d’Esports.

ESPAIS PUBLICITARIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

1 – Pavelló esportiu, per any: Publicitat promoguda pels Clubs *
A) Part central, front grada                                  87,95 € 8,80 €
B) Parts laterals, front grada                                73,65 € 7,35 €
C) Lateral marcador                                            87,95 € 8,80 €
D) Lateral vestíbul                                               73,65 € 7,35 €
E) Paret grades                                                    73,65 € 7,35 €
F) Altres, preu per metre quadrat                       36,80 € 3,70 €

2 – Camp de futbol, per any: Publicitat promoguda pels Clubs *
A) Parts centrals, front grades                             87,95 € 8,80 €
B) Parts laterals, front grades                              73,65 € 7,35 €
C) Gol nord                                                          73,65 € 7,35 €
D) Gol sud                                                            73,65 € 7,35 €
E) Paret grades                                                    59,45 € 5,95 €
F) Paret gol nord                                     87,95 € 8,80 €
G) Altres, per metre quadrat                                36,80 € 3,70 €

3 – Publicitat puntual mòbil, per m2, comprèn
      pavelló i camp de futbol                                       73,65 € 7,35 €

* Les entitats que pertanyen a l’O.A.M. d’Esports i que gestionin la publicitat de les
instal.lacions esportives,  ingressaran el 10% de la tarifa que es concreta en la segona
columna, a la Tresoreria de l’Ajuntament.



Els pagaments es podran fer efectius per semestres o anualitats. En cas de desistiment
abans de la finalització del període anual, la taxa no experimentarà cap variació.
Les instal·lacions i el manteniment dels espais seran a càrrec de l’interessat, sense
perjudici que l’Ajuntament, després d’un requeriment previ, pugui retirar, sense
indemnitzar, aquella publicitat que no reuneixi les mínimes condicions de conservació
d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

TARIFA 5: ALTRES INSTAL·ACIONS MUNICIPALS

5. Ús de la Sala d’Actes de l’Ajuntament, per
   acte o casament (inclou servei de megafonia).................  136,00,- Euros


