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ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC 
AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització del sanitari públic 
automàtic situat a la Plaça Sant Domènec, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat  reial decret legislatiu 2/2004. 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització del sanitari públic automàtic situat a la Plaça Sant 
Domènec. 

II. Subjectes passius i responsables 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius contribuents les persones que utilitzin el sanitari públic automàtic situat a la Plaça Sant 
Domènec. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

ARTICLE 4 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 

IV: Quantia 

ARTICLE 5  

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

Per cada utilització 0,25 € 
 

V. Període impositiu i acreditament 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment d’utilitzar el sanitari públic automàtic. 

VI. Recaptació 

ARTICLE 7 

El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant la introducció de monedes en l’espai habilitat al propi sanitari 
automàtic, en el moment immediatament anterior a la seva utilització. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà en vigor mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 

 


