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Ús industrial
Fins 6m3/abonat/mes...................................................................................................................1,1548 euros/m3
Excés de 6 m3/abonat/mes.........................................................................................................1,1548 euros/m3
Ús ramader
Fins a 6 m3/abonat/mes..............................................................................................................0,8783 euros/m3
Excés de 6 m3/abonat/mes.........................................................................................................0,8783 euros/m3
Tarifa social
Fins a 9 m3/abonat/mes..............................................................................................................0,3234 euros/m3
Quota conservació comptador
Domèstic.........................................................................................................................................2,46 euros/mes
Industrial.........................................................................................................................................7,13 euros/mes
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
Taxa per servei d’instal·lacions municipals, esportives i piscines
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús de la sala d’actes de l’Ajuntament, sala de l’antiga mediateca
( baixos de l’Ajuntament), el centre cultural San Joan, les sales annexes al pavelló poliesportiu ( sala blanca
i sala de l’antic bar) i el pavelló poliesportiu (pista), i les piscines municipals, i el seu utillatge o mobiliari, en
els termes especificats en les tarifes contingudes en l’article 7 d’aquesta ordenança i en els reglaments
reguladors corresponents.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o
activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l’article 1r i 2n.
Article 5è. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries d’aquestes entitats.
3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general
tributària.
Article 7è. Quantia
La quantia de la taxa serà la que es fixa en les següents tarifes:
CONCEPTE TARIFA

IMPORT

A) Tarifes Poliesportiu
1. Utilització de la pista de joc. Cada hora.....................................................................................................37,90
2. Per utilització de les Sales annexes. Cada 2 hores..................................................................................21,50
3. Si s’excedeix del temps anterior, per hora o fracció....................................................................................7,55
4. Per accés a recinte per espectacles esportius o artístics.........................................................................24,73
5. Disposició de la pista un dia complert per activitats privades.................................................................322,11
6. Entitats i associacions del municipi, grups municipals amb representació al Consistori...........................0,00
B) Tarifes edifici Ajuntament
1. Per la utilització de la sala d’actes de l’Ajuntament durant dues hores o menys.....................................50,00
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