NÚMERO 01
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS.
DISPOSICIÓ GENERAL
Fent ús de la facultat que em confereix els articles 41 al 47 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i els articles 55, 57 i 58 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
L’article 55. La utilització dels béns de domini públic pot adoptar les modalitats
següents:
a) Ús comú, general o especial
b) Ús privatiu.
L’Article 57. L’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció
del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels interessats.
L’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta
subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i sense dret a
indemnització, si s’escau, en aquests casos.
L’Article 58. Els usos comú especial i els privatius subjecte a llicència poden donar lloc a
la percepció de taxes o de preus públics que fixarà l’òrgan de la corporació que els
autoritza.
L’Ajuntament de Roquetes en Ple acorda l’establiment de “Preus Públics per Prestació
de Serveis o realització d’activitats de competència municipal”, exigència de la qual es
portarà a efecte d’acord amb les normes contingudes en aquesta Ordenança, qui resulti
beneficiat dels serveis o activitats prestades o realitzades per l’Ajuntament o per la
iniciativa particular.
Article 1r. Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament dels Preus Públics que s’estableixen en aquesta
Ordenança, qui resulti beneficiat dels serveis o activitats prestades o realitzades per
aquest Ajuntament o per la iniciativa particular, i que es recullen en l’article següent.
Article 2n. Concepte i quantia
El preu públic a satisfer serà el fixat a les tarifes següents, per cada un dels conceptes

que s’especifiquen.
A). INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESTADI MUNICIPAL D’ESPORTS I ALTRES
ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN SALES DE ALTRES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.
Per lloguer de sala en les instal·lacions esportives municipals, normalment es valorarà la
disponibilitat, sempre que no afecti greument a les activitats que es puguin programar
per l’entitat local.
Quant es fixa un preu es tenen en compte els criteris següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temps d’utilització.
Hores del personal afectat.
Despeses de llum, aigua, etc.
Ocupació del públic (neteja extra).
Entrada gratuïta o no
Necessitats de material o treballs per adequar la instal·lació.
Altres demandes.

Per accedir a aquest tipus d’utilització s’haurà de tenir en compte els requisits següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preu fix del lloguer.
Pòlissa de responsabilitat civil.
Fiança dipositada per possibles desperfectes.
Hores extres personal municipal.
Alta IAE.
Altres supòsits.

En el supòsit de lloguer de la sala ubicada a l’edifici de les instal·lacions esportives per a
gimnàs o qualsevol altre local de propietat municipal, es valorarà altrament els aspectes
anteriorment esmentats:
1. Lloguer sala edifici instal·lacions esportives ................ 4,00 €/hora sense monitor
2. Lloguer de qualsevol altra dependència municipal ... 4,00 €/hora sense monitor
3. Ocupació dependències Centre Cívic per entitats
Municipals, anuals .............................................................. 535,50 €
Excepcionalment, un cop iniciat l’any natural i concedida la cessió d’ús d’aquests locals,
es prorratejarà aquest import per trimestres.
El lloguer d’aquestes sales d’edificis de propietat municipal tant a les instal·lacions
esportives com de qualsevol altra dependència municipal, sense monitor , es refereix al
lloguer d’activitats amb ànim de lucre.

B).- SERVEI DE PUBLICITAT A LA RÀDIO MUNICIPAL
Aquest apartat queda regulat pel que es disposa a l'Ordenança fiscal específica de
l'organisme autònom local "Roquetes Comunicació" de l'Ajuntament de Roquetes,
reguladora del preu públic per a la inserció de publicitat als mitjans de comunicació
local: emissora municipal Antena Caro i Revista Roquetes, aprovada pel Ple de
l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió realitzada el dia 30 de desembre de 2008 i
publicada al BOPT número 96 de data 27 d'abril de 2009, als efectes de la seva entrada
en vigor.
Article 3r. Normes de gestió
Les quantitats exigibles i irreductibles d’acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per
cada prestació de servei o realització de cada activitat de competència municipal o
realitzada per la iniciativa particular.
Respondran del pagament del preu els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta
Ordenança o els seus representants legals quan aquests siguin menors, pares o tutors.
Les agrupacions, associacions o entitats tant públiques com privades que reben els
serveis objecte d’aquesta Ordenança.
Article 4t. Obligació de pagament
L’obligació de pagar els preus públics que es regulen en aquesta Ordenança neix amb la
prestació del servei o la realització de l’activitat municipal. L’Ajuntament podrà exigir
d’acord amb l’article 43 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el dipòsit previ
de preu, al sol·licitat el servei o activitat, que serà tornat si no es prestés.
Transcorregut el termini legal pel pagament voluntari, es procedirà al seu cobrament
per via d’apremi.
Disposició transitòria
L’apartat b) Servei de publicitat a la ràdio municipal estarà vigent fins el moment en que
entri en vigor el nou preu públic que reguli el servei de publicitat de la radio municipal.

Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2009 i publicada la seva modificació al
BOP de Tarragona número 287, de data 15 de desembre de 2009.
Roquetes, 30 de desembre de 2016
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Mercè Curto Baset

Francesc A. Gas Ferré

