
 

ORDENANÇA NÚM. 28 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ D’ESPAIS I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
DEL PARC DE L’HOSTAL DEL FUM. 

 
 
 
Article 1r.- Naturalesa de l’exacció. 
 
En ús de les facultats  concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article  106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que 
disposen els articles 15 a 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals  aprovada per Real 
Decret Legislatiu 2/2004  de 5 de març, aquest municipi estableix la taxa per l’ocupació  
d’espais i la utilització de les instal·lacions i serveis  del Parc de l’Hostal del Fum, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual, s’atenen  al que disposa l’article 57 de 
l’esmentat Text Refós. 
 
 
Article 2n.- Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable la taxa d’ocupació d’espais i utilització de les instal·lacions i serveis 
mitjançant reserva d’una àrea concertada del Parc de l’Hostal del Fum en ordre a la seva 
utilització per part de grups organitzats. 
 
 
Article 3r.- Obligació de contribuir. 
 
L’obligació de pagament neix a partir de la utilització dels serveis i instal·lacions d’una àrea 
concertada del parc per la seva utilització per grups organitzats. El pagament de la tarifa és un 
requisit previ a l’ocupació  i utilització dels serveis, infrastructures i espais del Parc. 
 
 
Article 4t.- Persones obligades al pagament. 
 
Estaran obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança  les persones 
físiques o jurídiques que efectuïn les corresponents sol·licituds d’ocupació  d’espais o 
d’utilització  de les instal·lacions i serveis a l’administració municipal. 
 
 
Article 5è.- Formalització de la sol·licitud 
 
La sol·licitud es pot fer a través de fax o  instància presentada al registre sempre i quan es faci 
constar : 
 

o Responsable del grup 

o Dades de contacte. Telèfon, adreça 

o Origen del grup 

o Horari d’estada del grup 

 
 

 



Article 6è.- Bases i Tarifes 
 
Les tarifes aplicables seran les següents :  
 

o Ocupació de l’àrea del Parc destinada a aquest fi, per un grup de fins a 200 persones i 
dia  ....     328,14  €. 
(contempla la connexió d’una mànega d’aigua,  subministrament de contenidors per 
recollida de residus, reserva de superfície d’una hectàrea, utilització WC i vigilància) 

 
o Ocupació de l’àrea del Parc destinada a aquest fi, per un grup de més de 200 persones 

i dia  ....     437,52  €. 
(contempla la connexió d’una mànega d’aigua,  subministrament de contenidors per 
recollida de residus, reserva de superfície d’una hectàrea, utilització WC i vigilància) 

 
o Ocupació de l’àrea del Parc destinada a aquest fi, per cada grup escolar  d’un centre 

educatiu........38,28 €. 
(contempla utilització WC, reserva d’una Ha, subministrament de contenidors i recollida 
de residus) 

 
 
Article 7è.- Liquidació i recaptació 
 
La liquidació i recaptació d’aquesta taxa la durà a terme l’administració municipal. 
 
 
Article 8è.- Exempcions 
 
Estaran exempts del pagament de les taxes corresponents  les activitats que es realitzin  amb 
el suport o en col·laboració amb l’Ajuntament  i així s’especifiqui en l’acord d’ús de les 
instal·lacions del Parc. 
 
  
Article 9è.-  
 
La utilització del parc sense la sol·licitud i previ pagament  comporta que no es pugui gaudir 
dels serveis abans esmentats 
  
 
Article 10è.- 
 
Els serveis tècnics de medi ambient , en cas de necessitat social, tècnica i/o administrativa, 
poden atorgar permís a un grup d’utilitzar les instal·lacions sanitàries( WC) , previ informe tècnic 
sense el pagament de la taxa. 
 
 
Article 11è.- Infraccions tributàries 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei 
general tributària. 
 
 






