
"ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVICIS I
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL VIVER D'EMPRESES” 

Article 1°.- Concepte De conformitat amb el que preveu l'article 41 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
este Ajuntament establix el preu públic per prestació de servicis i utilització de les instal·lacions del
viver d'empreses, que es regiran per la present ordenança. 

Article  2°.-  Obligats  al  pagament  Estan  obligats  al  pagament  d'este  preu  públic  les  persones
físiques, jurídiques a les entitats a què es referix l'article 35 de la Llei General Tributària, als que
li'ls cedisca l'ús de les instal·lacions i servicis del viver d'empreses. .

Article 3°.- Concepte i tarifes. La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les
tarifes següents: Instal·lació Tarifa Despatx interior 10,00 EUR/m2/mes Despatx"

Instal·lació Tarifa

Despatx interior 10,00 €/m2/mes

Despatx exterior 11,00 €/m2/mes

"Article 4t Obligació al pagament
 
1.-  L'obligació  de  pagar  el  preu  públic  naix  des  que  el  moment  en  què  s'aprove  l'ús  de  les
instal·lacions. 

2.- Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament del preu de la prestació del servici o el dret
a la utilització de les instal·lacions, no es preste o desenrotlle, procedirà la devolució de l'import
corresponent. 

3.-  Una  vegada  aprovat  l'ús,  es  meritarà  l'obligació  de  pagament  mentres  no  es  formule  la
corresponent renúncia o baixa a la prestació dels dits servicis, o es resolga la cancel·lació de la
cessió. Les baixes sol·licitades tindran efecte a partir del mes següent al de la seua presentació. 

Article 5t Normes d'aplicació 

1.- El preu públic se satisfarà per mitjà de rebuts mensuals, d'obligada domiciliació bancària. La
primera mensualitat s'abonarà per mitjà d'autoliquidació, en model que facilitarà l'ajuntament, en el
moment en què es notifique l'aprovació de la cessió d'ús, sense que este 
puga iniciar-se sense justificar el pagament de la mateixa. 

2.- Amb caràcter previ a l'inici de l'ús de les instal·lacions, haurà de depositar-se fiança per import
de  dos  mensualitats,  que  s'abonarà  en  metàl·lic  per  mitjà  de  document  d'ingrés  en  entitat
col·laboradora que facilitarà l'ajuntament. 

3.-  Les  mensualitats  impagades  s'exigiran  pel  procediment  de  constrenyiment,  d'acord  amb les
disposicions  de  l'Ordenança  Fiscal  General,  Llei  General  Tributària,  i  Reglaments  que  la
desenrotllen. 



DISPOSICIÓ FINAL.-La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació del Ple
de l'Ajuntament, i començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació del text íntegre de la mateixa en
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  romanent  en  vigor  fins  a  la  seua  modificació  o  derogació
expressa. 

Publicat el text íntegre de l'ordenança en BOP núm. 96 de 24/4/2013 


