ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DELS
ESPAIS MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat
amb els articles 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que resulti vigent de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l’ús, utilització i
aprofitament especial de determinats espais municipals, que s'ha de regir per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat
RDLeg 2/2004.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial dels següents espais
municipals:
- Sala Polivalent del Casal Municipal
- Celler i Sala Annexa
- Sala Garbí
- Sala Ponent i terrassa
- Altres espais municipals
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària, que
utilitzin qualsevol dels espais esmentats en l’article anterior.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’art. 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el
supòsits i abast que assenyala l’art. 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat en l’apartat anterior, les entitats recreatives, culturals i sense ànim de

lucre del municipi restaran exemptes de pagar la taxa corresponent sempre que utilitzin
els espais per la realització d’actuacions destinades exclusivament als seus associats.
3. Així mateix, l’alcaldia podrà establir una bonificació, de fins al 100 % de la taxa per
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l’ús dels espais cedits quan les activitats a realitzar es considerin d’interès general pel
municipi.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de les següents tarifes:
SALA POLIVALENT CASAL MUNICIPAL per ús privat:
El lloguer només es contempla en la modalitat de tot el dia, independentment que es faci
servir menys hores.
Tarifes:
Utilització empadronats
50€/dia

Utilització NO empadronats
200€/dia

Fiança
200€

Altres serveis, prèvia petició:
Climatització: 100€ ( es donarà el comandament de les bombes de calor i aire condicionat
a petició expressa)
Neteja: 60€ El Casal ha de quedar amb les mateixes condicions de neteja. Si es vol,
l’Ajuntament ofereix servei de neteja de la sala polivalent que inclourà els lavabos del
casal.
Si l'usuari es fa càrrec de la neteja, aquesta serà supervisada i si no es considera correcta,
el cost que se'n derivi, es descomptarà de la fiança.
Restriccions: queda prohibit cuinar en el recinte, per no comptar amb un sistema adient de
sortida de fums. Només està permès, pel que fa a menjar, el servei de càtering.
SALES CASTELL per ús privat:
Atès l'alt valor patrimonial d'aquests espais, és necessari presentar sol·licitud detallada de
l’ús que se'n vol fer per valorar l'aprovació de cessió del mateix.
Tarifes:
SALA
CELLER I SALA ANNEXA
SALA PONENT I TERRASSA
SALA GARBÍ

Utilització
empadronats
100€/dia
50€/dia
50€/dia

Utilització NO
empadronats
400€/dia
250€/dia
200€/dia

Fiança
500€
350€
350€

La celebració de casaments de les quals es necessiti la utilització d’alguna de les sales per
portar a terme la cerimònia tindrà una tarificació especial:

Celebració matrimonis

Utilització sales
empadronats
GRATUÏT

79

Utilització sales
NO empadronats
150€/dia

Article 7. Normes de gestió
1. El subjecte passiu o responsable assumirà la responsabilitat civil derivada de qualsevol
desperfecte, dany o perjudici, a l’ajuntament o a tercers, que es pugui produir com a
conseqüència de l’organització de l’acte.
1. En l’acord de concessió o autorització s’establirà la fiança a dipositar, dipòsit que es
realitzarà amb caràcter previ a la utilització de la sala i que es retornarà un cop comprovat
el seu correcte estat.
2. El cost de totes les actuacions originades amb motiu de la utilització incorrecta de les
instal·lacions que superin l'import de la fiança constituïda, seran repercutides a l'usuari
mitjançant la notificació de l'oportuna liquidació de despeses.
3. Els usuaris de la Sala Polivalent del Casal, estiguin o no empadronats, hauran de
dipositar prèviament una fiança per import de 200,00€, que les hi serà retornada un cop
finalitzi l’activitat sempre i quan el recinte es deixi en les mateixes condicions que a l’inici
del seu ús.
4. La sala on està ubicada la Biblioteca municipal, l’equip de so i el projector, NO estan
disponibles per l’ús d’activitats privades. Les associacions municipals poden fer-ne ús,
prèvia petició.
5. La possibilitat d’utilitzar els equipaments culturals esmentats estarà sempre subjecta a
la disponibilitat que permeti la programació dels mateixos.

Article 8. Meritació
La taxa es meritarà en el moment que es realitzi la reserva de l’espai.
Article 9. 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 addicional
Per tot allò que no estigui contemplat en la present Ordenança Fiscal, s'estarà a quant
assenyala el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i altra normativa de general aplicació.
Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
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Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.
modificat per acord publicat al BOPT núm 2020-09572.
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201231&anyp=2020
&num=09572&v=i

LA NOU DE GAIA 05 DE FEBRER 2020
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