
31. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI D'URINARIS PÚBLICS

ARTICLE 1

En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i d’acord amb el que es disposa en l’article 20 a 27 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 (TRLHL) aquest Ajuntament estableix
la taxa per prestació del servei d'urinaris públics, enquadrat dins de les facultats reconegudes a les entitats
locals en l'article 20.4 o) del TRLHL per a l'establiment de taxes per qualsevol supòsit de prestació de serveis
tals com a banys, dutxes i altres serveis anàlegs.

I. Fet imposable

ARTICLE 2

El fet imposable està constituït per la prestació dels diferents serveis de les cabines situades en diferents punts de la
ciutat destinades a urinaris públics.

II. Subjecte passiu

ARTICLE 3

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que facen ús dels serveis oferits per les cabina situades en
diferents punts de la ciutat destinades a urinaris públics..

III. Meritació

ARTICLE 4

La taxa es reporta quan se sol·licite o s'inicie la prestació del servei.

IV. Tarifa 

ARTICLE 5

La tarifa que calga abonar per la prestació del servei als quals es refereix aquesta ordenança serà fixa:

Utilització de les cabines destinades a urinaris públics Euros

Per la utilització de la cabina 0,20

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança, d’acord amb el que es disposa en l'article 17.4 del TRLHL, entrarà en vigor l'endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'acord d'aprovació definitiva, o si escau, de l'acord provisional
elevat automàticament a definitiu.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 30 de desembre del 2004.


