Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL PARC DEL VIVER
Art. 1er.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb b
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la utilització del Parc del Viver del municipi de Sant Vicenç de Torelló per part dels particulars.
Art. 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del parc del Viver de Sant Vicenç de Torelló
per part dels particulars.
Art. 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària que sol·licitin o es beneficiïn de la
utilització del parc del Viver durant un dia per la realització d’activitats de lleure, sense
benefici lucratiu.
2. Estaran obligats al pagament de la taxa per anticipat a la seva utilització la persona que
com a responsable del seu ús presenti instància sol·licitant-ho.
Art. 4rt.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
20,40 € per dia.
Art. 5è.- Beneficis fiscals
S’aplicarà una exempció del 100% de la quota respecte als subjectes passius que acreditin la
residencia al municipi.
Art. 6è.- Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen a l’article 2, en la
data en la què es faci la sol·licitud d’ús mitjançant instància registrada a l’Ajuntament,
independentment de que s’utilitzi o no l’esmentat parc finalment, ja que s’ha efectuat una
reserva que impedeix l’ús per altres.
Art. 7è.- Infraccions i sancions

El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord
amb les disposicions legals vigents.
Art. 8è.- Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2012 i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de
rang legal que afectin qualsevol element d’aquests impost, seran d’aplicació automàtica dins
de l’àmbit d’aquesta Ordenança.

