ORDENANÇA FISCAL
PREU PÚBLIC
LLOTGES POLIESPORTIU

ORDENANÇA FISCAL
PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES LLOTGES
DEL LOCAL POLIESPORTIU durant els actes no esportius de
les festes que s’hi celebrin

Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l’article 117, en relació amb l’article 41.b), de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix un -preu públic per a la utilització privativa de les llotges que disposa el local poliesportiu durant els
actes no esportius de les festes que s’hi celebrin.

Article 2n. Les llotges
a) S’entendrà per llotges els grups de sis seients de les graderies laterals de l’edifici
poliesportiu, degudament senyalitzades.
b) Les llotges estaran numerades correlatives a partir del número 1 que correspondrà a la llotja
del cap de l’escenari de la fila de baix entrant a la dreta . La numeració seguirà per la fila de baix
d’esquerra a dreta, per la del mig en sentit invers i la superior igual que la de baix, amb un total
de 66 llotges. Les llotges de l’esquerra estaran numerades amb el número 67 la llotja de la fila
de baix del cap de l’entrada, la fila del mig es numera en sentit invers i la superior igual que la
de baix, corresponent a l’última llotja el número 132.

Article 3r. De la quantia i venda
a) La unitat de venda serà la llotja, així i tot es podran atendre peticions de seients que
s’agruparan per completar llotges.
b) Es procedirà a la venda de l’ús de les llotges per termini d’un any, començant a computar-se
per la festa major de maig, per una quantia anual de 48 € (IVA inclòs) per llotja.
c) L’abonament de la llotja serà al comptat en el moment de fer la comanda, carregant-se el
rebut en el compte bancari del peticionari. No es considerarà ferma la comanda fins l’acceptació
per l’entitat bancària.

Article 4r. De les peticions i adjudicacions.
Durant el mes d’abril de cada any, l’Ajuntament convocarà, un termini de 15 dies, per a què els
interessats que no disposin de llotja puguin demanar-n’hi i per a què les persones que volen
prescindir de la llotja que tenien l’any anterior puguin sol.licitar donar-se de baixa del llistat de
titulars de llotges.

Una vegada acabat aquest termini es procedirà de la següent forma:
Partint del sorteig que es va realitzar el mes de maig de l’any 2000 i del corresponent llistat
definitiu de titulars de les llotges i del número que tenia cada titular derivat d’aquell sorteig, l’any
2001 s’adjudicarà el número de llotja fent la rotació de 30 números de llotges respecte al
número de llotja que es tenia l’any anterior.
Cada any es procedirà de la mateixa forma, agafant sempre com a referència el número de
llotja adjudicat l’any anterior i rotant 30 números de llotja.
L’Ajuntament garantirà que el dret a l’ús privatiu de la llotja sigui respectat.

Disposició final. Vigència i data d’aprovació
Aquesta ordenança, amb l’ultima modificació aprovada pel Ple de la Corporació municipal de
Linyola, en sessió extraordinària celebrada el 21 d’octubre de 2003, s’aplicarà des del dia 1 de
gener de 2004 i regirà fins la seva modificació o derogació.

