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EDICTE

D’APROVACIÓ

DEFINITIVA

DE

LA

IMPOSICIÓ

L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE

I

ORDENACIÓ

DE

L’ACCÉS A ACTIVITATS

RECREATIVES MUNICIPALS.

Havent-se exposat al públic l’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per l’accés a
activitats recreatives municipals, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis i al BOP
núm. 167, de 24 de novembre de 2011, i al no haver-se presentat cap reclamació, aquesta
ordenança ha quedat aprovada definitivament, exposant-se el seu text íntegre per al
general coneixement.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la
seva publicació.

Alfés, 3 de gener de 2012.
L’Alcalde

Hilari Guiu Sentís
ANNEX

ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ACCÉS A
ACTIVITATS RECREATIVES MUNICIPALS.

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l'art. 20 de la Llei 25/98, de 13 de juliol, de
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest municipi estableix la taxa per
l'accés a activitats recreatives municipals, segons les tarifes que es contenen en
l'annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2n.- Obligat al pagament.
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Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a que es refereix
l'article anterior.
Article 3r.- Quantia.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l'annex.
Article 4t.- Obligació del pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des
que es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex
corresponent.
2.-El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant rebut d'acord amb el que
s'estableix a l'annex.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2011, ha quedat definitivament
aprovada en data 2 de gener de 2012 i regirà des de l’endemà de la seva
publicació al BOP de Lleida i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
1. Accés a les menjades populars que organitzi l’Ajuntament amb motiu d’una festa. Es
repercutirà el cost del servei entre el total dels usuaris.

2. Lloguer de llotges per a la festa major:
Pel lloguer d’una llotja durant la festa major, que està integrada per 4 cadires;
s’abonarà 100,00 euros. Per cada cadira addicional s'abonarà 25,00€
Aquest import es podrà incrementarà anualment fins a un 30% si els costos de les
festes així ho requeriexen.
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