ORDENANCES FISCALS
ORDENANÇA NÚM. 15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i Naturalesa
Atès el que estableixen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals, que
es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del domini públic
municipal derivat de la utilització dels equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen, destinats a
la realització d’activitats de caràcter cultural, docent, esportiu o anàleg:
a) Casal Municipal
b) Pista poliesportiva
c) Sala Polivalent
d) Centre Interpretació
Article 3. Subjectes passius i responsables
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini
públic en benefici particular.
Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions
1.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta taxa per
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. Tindran dret a la cessió gratuïta del locals i sales municipals de qualsevol tipus, en els casos d’utilitzacions
privatives del domini públic produïdes amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques,
promogudes per les entitats i associacions municipals.
3. No es concedirà cap exempció o bonificació en l’exacció de la taxa, llevat en els casos en que s’hi
organitzin activitats d’interès lúdic, esportiu o cultural que, l’Ajuntament consideri, siguin d’interès
municipal i sense ànim de lucre.
Article 5. Quota tributària
Les tarifes a aplicar seran les següents:
1)BENS IMMOBLES
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EPÍGRAF
1.1.
1.2.

CONCEPTE
CASAL MUNICIPAL o PISTA POLIESPORTIVA
SALA POLIVALENT

TARIFA (€)
60
50

S’estableixen les següents quantitats en concepte de fiança per la utilització dels espais municipals:
EPÍGRAF
a)

b)

CONCEPTE
Fiança per utilització del Casal, la Pista poliesportiva, Centre o les piscines
per part d’entitats o associacions municipals en activitats extraordinàries (no
caldrà ingressar aquesta fiança quan es tracti de la celebració de reunions)
Fiança per utilització del Casal, la Pista poliesportiva, la Sala Polivalent o el
Centre d’Interpretació per part de particulars

TARIFA (€)
120
120

2) BENS MOBLES
EPÍGRAF
2.1.
2.2.
2.3.

CONCEPTE
Taula banquet
Taula rodona inoxidable
Cadira plàstic

TARIFA (€)
Gratuït
Gratuït
Gratuït

En el cas que no es retorni algun dels bens o que es trobi en mal estat, s’abonarà per cada unitat els
següents imports:
EPÍGRAF
2.1.
2.2.
2.3.

CONCEPTE
Taula banquet
Taula rodona inoxidable
Cadira plàstic

TARIFA (€)
100
80
40

3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de l’usuari.
4. Quan s’utilitzi la sala polivalent o el casal municipal per part de particulars, no es deixarà l’equip de sò.
Article 6. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial del
domini públic que es defineix a l’article 2 d’aquesta ordenança.
Article 7. Període impositiu
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de l’article 5.
Article 8. Normes de gestió
a) En relació a les entitats i associacions municipals:
L’Ajuntament exigirà l’import total de la taxa per avançat. A principis d’any es dipositarà la fiança que
correspongui la qual servirà com a garantia durant tot l’any. En cas que s’hagi d’incautar es reposarà
l’import total o la diferència de l’import incautat.
b) En relació als particulars:
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L’Ajuntament exigirà l’import total de la taxa per avançat. Al mateix temps haurà de dipositar la fiança que
correspongui la qual serà retornada un cop els serveis municipals hagin verificat la correcta reposició de les
instal·lacions i/o material.
1. En el cas que es detectin irregularitats, falta de neteja o desperfectes en les instal·lacions, l’Ajuntament
requerirà a l’interessat perquè repari el que convingui en un termini no superior a 5 dies.
Si passat aquest termini, no s’ha dut a terme cap actuació per part de l’interessat, l’Ajuntament incautarà la
fiança dipositada.
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret a la
utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import abonat.
3. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del
domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.
4. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
5. L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1.Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal, hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent on constin les dades relatives a la
utilització o aprofitament del domini públic i als elements i activitats que les provoquin.
2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17
d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori s’aplicarà el
«Reglamento de Bienes de las Entidades Locales», aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny.
3. Hom no consentirà la utilització dels locals, edificis i instal·lacions culturals i esportives municipals si els
interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent.
4. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als serveis,
utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
5. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.
Article 10. Recaptació
1. El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de l’entrega de la corresponent autorització.
2. El pagament de la taxa es realitzarà a les oficines de la Recaptació Municipal.
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Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària, i la
normativa que la desplega.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 d’octubre
de 2013 i ha quedat aprovada definitivament, en no haver-se presentat al·legacions. Entrarà en vigor l’1 de
gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOP número 242 de data 21 d’octubre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOP número 291 de data 19 de desembre de 2013.
La present ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 de
novembre de 2015.
DILIGÈNCIA: Publicada l’aprovació provisional de la modificació al BOP número 266 de data 17 de novembre
de 2015.
DILIGÈNCIA: Publicada l’aprovació definitiva de la modificació al BOP número 301 de data 31 de desembre de
2015.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOP número 240 de data 15 de desembre de 2017.
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