
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 

 

TAXA PER  UTILITZACIÓ DE MATERIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL  

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a la utilització de taules i cadires (inclòs 
transport) i equip de megafonia amb servei tècnic. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius a la  utilització de taules i 
cadires (inclòs transport) i equip de megafonia amb servei tècnic per a entitats, associacions i 
altres col·lectius de propietat municipal. 

L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de 
l’equipament i dels serveis que contempla aquesta taxa. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques descrites el l’article segon, així com les entitats a què es refereix la Llei General 
Tributària que sol·licitin la prestació del servei. 

 

Article 4. Responsables 

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques 
o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

Els centres escolars de Palau-solità i Plegamans i les entitats, clubs i grups de la població 
sense afany de lucre legalment inscrites, es troben exempts del pagament de les taxes que 
regula aquesta ordenança. 

 

Article 6. Quota Tributària 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es detallen per a cada un 
dels diferents serveis. 

Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 

Concepte Dia/Unitat 

Cadires              0,23 €  

Taules              0,23 €  

Sobretaules              0,21 €  

Maria Assumpció
Rodríguez Marín -
DNI 35027531A (SIG)

Teresa Padrós
Casañas - DNI
39030524F (AUT)



Plafons 2m              0,36 €  

Plafons suro              0,26 €  

Banyeres              0,23 €  

Tanques              0,23 €  

Graelles              0,26 €  

Focus              1,55 €  

Taules              0,36 €  

Bancs              0,23 €  

Tarima fusta 2,58 €/m2 

Tarima plaques 3,09 €/m2 

Utilització d'equip de megafonia i tècnic:  

- dia laborable 21,44 €/h 

- dia festiu 42,88 €/h 

Muntatge i serveis dels operaris  

- dia laborable 19,33 €/h 

- dia festiu 24,16 €/h 

Transport de taules i cadires per la brigada municipal  

- per cada sol·licitud de servei            60,03 €  

Fiança a retornar després devolució material utilitzat 

       

                    67,00 € 

 
Disposició final  

Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a 
Palau-solità i Plegamans, 25 d’octubre de 2018 i que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2019, continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  

 

Palau-solità i Plegamans, 25 d’octubre de 2018 

 

 

L'alcaldessa                                                          La secretària 

 

 

 

 

Teresa Padrós i Casañas                                     M. Assumpció Rodríguez 

 


