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Ordenança fiscal nº45 

 

TAXA PEL SERVEI DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER L’ÚS DEL CAMIÓ AMB BRAÇ 

ARTICULAT 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

 

A l'empara del previst als articles 57 i 24 de 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 l’ús del servei de l’ús del camió amb braç articulat 

mitjançant la brigada municipal, així com altres serveis particulars de la brigada. 

 

Article 2. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de la brigada municipal, així 

com l’ús dels vehicles de la brigada (amb operari) i l’ús de material.  

 

Article 3. Subjectes passius. 

 

Estaran obligats al pagament aquells que es beneficiïn de qualsevol de les circumstàncies 

descrites a l’article anterior.  

Article 4. Responsables i successors. 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

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. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 

tributària i a l’Ordenança General. 

 

Article 5. Tarifes. 

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les tarifes 

següents: 

 

 Tarifa 1ª. Servei ús camió amb un operari. Per hora o fracció, ...................... 76,30 

 Tarifa 2ª. Servei ús camió grua amb un operari. Per hora o fracció ................ 93,40 

 Tarifa 3ª. Servei operari brigada. Per hora o fracció ..................................... 50,85 

 Tarifa 4ª. Lloguer i/o transport de taulells, cadires, etc. per a usos particulars: 

1. Fins a 30 cadires ............................................................................. 25,55 

2. Fins a 3 taulells ............................................................................... 16,90 

3. Per cada cadira addicional ................................................................... 0,90 

4. Per cada taulell addicional ................................................................... 5,65 

5. Fins a 3 carpes ................................................................................ 50,85 

6. Per cada carpa addicional ................................................................. 16,85 
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7. Fins a 3 tanques .............................................................................. 12,90 

8. Per cada tanca addicional.................................................................... 4,30 

9. Fins a 3 taulons d’escenari ................................................................ 24,10 

10. . Per cada tauló d’escenari addicional ..................................................... 8,00 

 

Els operaris dels vehicles seran sempre personal de la brigada municipal. 

 

El transport de taulells i cadires s’efectuarà únicament de dilluns a divendres, en horari 

laboral de la brigada municipal. La disponibilitat de taulells i cadires estarà condicionada 

a les activitats de qualsevol tipus que organitzi l’Ajuntament. 

 

En aquells casos en que el servei es presti en dissabtes o festius s’aplicarà un recàrrec a 

la tarifa resultant del 25%. 

 

Article 6. Beneficis fiscals.  

 

Les entitats locals sense fins lucratius gaudiran d’una bonificació del 100% de les tarifes 

existents.  

 

Article 7. Obligació de pagament. 

 

1. L'obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix des que es 

realitzi el servei a que es refereix l'article primer. 

 

2. El pagament de la taxa s'efectuarà, de manera provisional,  en el moment de sol·licitar 

el servei en les dependències municipals pel temps requerit. Aquest import s’ajustarà 

mitjançant la liquidació definitiva un cop finalitzat el servei pel cost del temps 

realment emprat, procedint a la devolució o a un segon pagament, segons escaigui. 

 

3. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 

l’interessat en les oficines municipals. 

 

4. Juntament amb el pagament de la taxa es dipositarà la següent fiança: 

 

a) Per cada 30 cadires i/o 3 taules o fracció ................................................ 50,00 

b) Per cada 3 carpes o fracció ................................................................. 100,00 

c) Per cada 3 tanques o fracció ................................................................. 50,00 

d) Per cada 3 taulons d’escenari o fracció ................................................. 100,00 

 

Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que el material es troba en les 

mateixes condicions inicials. En cas de detectar material danyat que faci impossible la 

seva utilització, o requereixi reparació, l’Ajuntament utilitzarà la fiança per reparar o 

reposar el material en qüestió. 

 

5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

 

Article 8. Infraccions i sancions. 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 

tributària i la normativa que la desplega. 

 

 



                                           ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2020 

                                                                   

3 
 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 19 de 

desembre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2020 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 

 


