ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
*******************************
REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DE LOCALS DE
TITULARITAT MUNICIPAL.

Art. 1r.- Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament estableix
la taxa reguladora de la utilització de locals de titularitat municipal que es
regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

Art. 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable la regulació de la utilització de locals de
titularitat municipal especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la
present Ordenança.

Art. 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen
el fet imposable de la taxa.
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Art. 4rt.- Responsables.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

Art. 5è.- Beneficis Fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer
per a aquesta taxa.

Art. 6è.- Locals a utilitzar i quota Tributària.
Locals Municipals que es podran utilitzar:
-

Local Baixos Ajuntament.
Casal d’Avis.
Gimnàs del CEIP “ Lluís Marià Vidal”
Pista Poliesportiva.

La quantia de la taxa es determinarà en proporció als ingressos de
l’activitat.
Percentatge 10,20%.
 Local municipal que no es podrà utilitzar: piscina
 Ús Sala Polivalent La Concòrdia: activitats amb entrada.
La quantia de la taxa es determinarà en proporció als ingressos de
l’activitat. Percentatge 10,20%.
Ús Sala Polivalent La Concòrdia:
-

Particulars locals, per activitats obertes
al públic en general.................................. 52,15 €/activitat + neteja
- Particulars locals, per activitats privades... 208,50 €/activitat + neteja
- Particulars de fora.................................... 521,20 €/activitat + neteja
En tots els casos es cobrarà com a mínim 52,15 €
O. FISCAL NÚM. 11

Activitats amb entrada. La quantia de la taxa es determinarà en
proporció als ingresos de l’activitat.
Percentatge 10,20%

Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a
càrrec dels subjectes passius.
Art. 7è.- Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei. La quota anual és
irreduïble sigui quin sigui el moment en que es sol·liciti el servei.
Art. 8è.- Règims de declaració i ingrés.
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.

Disposició Final:
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2015, i entrarà en
vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran
aplicables a partir del dia 1 de gener de 2016. La seva vigència es
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
Agullana, a 5 de desembre de 2017
L’Alcaldessa- Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

