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ORDENANÇA 34 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’UTILITZACIÓ D’INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS 
 
 
 
Article 1r. - Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
la utilització d’instalꞏlacions municipals que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. - Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin 
qualsevol tipus d'utilització d'aquelles instalꞏlacions municipals esmentades en l'article 4 
d'aquesta ordenança. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les entitats culturals, cíviques i esportives d’acord amb 
el que estableixi el corresponent conveni. 
 
Article 3r. - Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 
d’aquesta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
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Article 5è. - Quota tributària. 
 
Utilització de les dependències municipals solꞏlicitat a instància de part. 
Per cada acte de màxim 2 hores 

60,00 euros 

Utilització de les sales d’actes municipals solꞏlicitat a instància de part. Per 
cada acte de màxim 2 hores 

90,00 euros 

 
Cada hora addicional tindrà un sobre cost de 15 euros per hora.  
 
Podran gaudir d’un coeficient reductor de la totalitat de la taxa totes les entitats i associacions 
d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el municipi. 
 
Les entitats sense ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès 
podran gaudir d’un coeficient reductor de fins la totalitat de la taxa. Correspondrà a l’Alcalde, 
mitjançant Resolució, atorgar aquests coeficients. 
 
Article 6è. - Acreditament. 
 
La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'entendrà que 
aquest inici es produeix amb la seva solꞏlicitud. 
 
Article 7è. - Declaració i ingrés. 
 
En el moment de presentar la solꞏlicitud, els subjectes passius hauran de formular, 
simultàniament, l'autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals. 
 
Article 8è. - Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2018, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener 
del 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o la seva derogació expresses. 


