ORDENANÇA FISCAL
Ordenança Fiscal núm. 39
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ALBERG MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
1. A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) del RDL 2/2004, text refós de la reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a l’alberg municipal, que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
2. Es objecte de la present exacció la prestació d’allotjament a l’alberg municipal, que neix com
a conseqüència de donar acollida als diferents temporers del camp, col·laboradors en les tasques
agrícoles durant la campanya de la fruita, sense perjudici que l’edifici pugui ser utilitzat per a
altres finalitats durant l’any.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de
competència local en l’alberg municipal. L’obligació de contribuir comença en el moment en què
s’utilitza el servei de l’alberg municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin
o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en l’alberg municipal.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributaris del subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributaria.
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.
Article 5. Beneficis fiscals
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de forma justificada i per raons d’interès públic municipal
o social podrà atorgar bonificacions o reduccions en a la determinació del deute tributari.
Article 6. Quota tributària
Les tarifes aplicables seran les següents:
1. Per la utilització dels serveis de l’alberg municipal, amb la
finalitat específica de l’alberg, d’allotjament de temporers del
camp per cada dia d’estada i plaça d’ocupació (dilluns a dissabte),
(temporada d’hivern):
2. Per la utilització dels serveis de l’alberg municipal, amb la
finalitat específica de l’alberg, d’allotjament de temporers del
camp per cada dia d’estada i plaça d’ocupació (dilluns a dissabte),
resta de l’any:
3. Per la utilització dels serveis de l’alberg municipal, per altres
finalitats d’allotjament, per cada dia d’estada i plaça d’ocupació:
4. Per la utilització específica d’allotjament de peregrins (camí de
Sant Jaume o Ignasià), per cada dia d’estada i plaça d’ocupació:

8,00 €

7,00 €
11,50 €
9,50 €

Article 7. Acreditació i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud
del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització d’activitats en l’alberg municipal.
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Article 8. Normes de gestió
1. Les persones que vulguin utilitzar l’alberg, directament o per mitja d’un representant, hauran
de presentar la seva petició a l’Ajuntament, on haurà de constar el número de places que se
sol·liciten i el període de temps que s’utilitzarà l’allotjament.
2. El peticionari, sigui o no l’usuari, és a tots els efectes el responsable dels desperfectes
ocasionats a l’alberg municipal.
3. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
4. En el cas de la campanya de fruita, preferentment seran les diferents representacions sindicals
agràries qui facilitarà a l’administració municipal la relació d’usuaris i les dades d’ocupació, per tal
de poder practicar la corresponent liquidació.
5. També es podrà liquidar les tarifes d’aquesta ordenança fiscal mitjançant convenis a subscriure
entre l’Ajuntament i els peticionaris del servei (o els seus representants legals).
6. Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps es faran efectives al seu temps es faran
efectives per la via de constrenyiment, de conformitat amb el Reglament general de recaptació i
altres disposicions legals d’aplicació
Article 9. Infraccions i sancions
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 disposa la Llei General Tributària.
Disposició final
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Bellpuig, el 23 d’octubre de 2002,
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP i es mantindrà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
Modificat l’article 6 d’aquesta ordenança en sessió plenària celebrada el 06/11/18, als efectes de
la seva vigència a partir de 1/01/2019, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.
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