ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I D’ALTRES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i l’article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els
articles 15 a 19 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització
d’edificis i/o instal·lacions municipals que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest reial Decret Legislatiu.
Article 2on. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament del domini públic local
que té lloc mitjançant l’ocupació, amb finalitat lucrativa, de dependències dels edificis i de
qualsevol altre instal·lació municipal amb caràcter exclusiu o mitjançant entrada.
Article 3er. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiats o afectats per la utilització o aprofitament dels edificis municipals i de
qualsevol altre instal·lació municipal.
Article 4t. Responsables.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb
l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats locals i les entitats privades sense ànim de lucre
no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència o autorització per a la
utilització privativa de les dependències municipals.
Estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració
amb l’Ajuntament i/o les seves empreses i organismes.
També estan exempts de pagament les entitats quan així es determini per conveni.
Article 6è. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la sol·licitud
per la utilització o aprofitament dels edificis municipals.
Article 7è. Quota tributària.
Les quotes a satisfer per aquestes taxes són les següents:
1

Preu/ hora
Pista Pavelló+ vestuaris pavelló

11,72

Camp esports gespa natural

31,70

Camp esports gespa artificial

12,88

Pista casal, camerinos, serveis

7,99
Preu/dia

Centre neuràlgic planta baixa esquerra

11,46

Centre neuràlgic planta 1 esquerra gran

10,32

Centre neuràlgic planta 1 esquerra petita

5,95

Edifici antic hospital sala 00-01

1,07

Edifici antic hospital sala 00-02

4,46

Edifici antic hospital sala 01-01

4,23

Edifici antic hospital sala 01-02

3,78

Edifici antic hospital sala 02-01

1,41

Edifici antic hospital sala 02-02

3,78

Edifici antic hospital sala 02-03

5,24

Edifici antic hospital sala 03-02

1,87

Edifici antic hospital sala 03-03

2,33

Edifici antic hospital sala 03-04

5,24

Article 8è. Període impositiu
El període impositiu serà el temps durant el qual s’hagi autoritzat la utilització privativa de les
dependències municipals amb finalitat lucrativa. A manca de determinació de temps, en llicències
d’us a precari, el període impositiu serà de successius venciments de caràcter mensual des de la
data d’autorització i fins la seva revocació o extinció per altres causes.
Quan no s’autoritzi la utilització privativa esmentada al punt anterior, o per causes no imputables
al subjecte passiu no es pugui beneficiar de la utilització sol·licitada, procedirà la devolució de la
taxa satisfeta.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Quan es sol·liciti autorització per la utilització privativa de les dependències municipals amb
finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute i procedir a la seva liquidació.
S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de 10 dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 10è. Règim d’infraccions i sancions
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Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària, el
RD 2063/2004, de 15 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de Règim Sancionador
Tributari, i la normativa vigent d’aplicació.
Disposició Final.
Aquesta Ordenança Fiscal que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2007 i definitivament el dia 31 de gener de 2008, començarà
a regir el dia següent a partir de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i es
mantindrà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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