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Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ D’INSTAL•LACIONS
I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació se serveis i la realització d’activitats en les
instal•lacions i dependències municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa de les instal•lacions i
dependències municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats
a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que resultin beneficiats per la
utilització privativa de les instal•lacions o dependències municipals. Els usos permesos
són casaments civils i reunions d’empreses, inclosos els actes comercials. No estarà
permès l’ús per a celebracions particulars.
Article 4t. Responsables
1.Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals
en els diferents articles de la Llei General Tributària.
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.
Article 5. Beneficis fiscals
1.No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. Cal observar, però,
l’Ordenança General de Subvencions.
2.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estan obligats al pagament
de la taxa quan sol•licitin llicència per la utilització de les instal•lacions descrites a l’article
1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.

24-DEPENDENCIESMUNICIPALS.docx

1 de 4

versió 01/01/2017

vilanovadelvalles.cat

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Plaça de l’Ajuntament . Vallès Oriental
T 93 845 92 77 . F 93 845 61 86
Ajuntament@vilanovadelvalles.cat
NIF P-0831000-E

Article 6. Quota tributària
1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Per la utilització de la sala polivalent de Cal Trempat:
- Actes de durada inferior a una hora:

200 €

- Actes de durada entre una hora i tres hores:

400 €

- Actes de durada superior a tres hores:

500 €

Per a cada acte caldrà dipositar una fiança de 300 euros que serà retornada
un cop verificat que la sala s’ha deixat en les mateixes condicions inicials
Per cada autorització per a la utilització de la sala d’actes

150 €

Utilització cadires per particulars

0,5€/unitat

Utilització taules per particulars

1 €/unitat

Fiança per la cessió de taules i cadires:

50 €

Article 7. Acreditament i període impositiu
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa especificada en l’article anterior.
2.Sense perjudici del previst en el punt anterior serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol•licitud d’autorització per a utilitzar les instal•lacions o dependències
municipals.
3.Quan s’ha produït l’aprofitament de la utilització privativa o del servei sense sol•licitar
autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol•licitud d’autorització d’utilització de les instal•lacions o
dependències municipals es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
Article 9. Infraccions i sancions
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El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 5 de novembre del 2015, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i estarà en vigor fins la
seva modificació o derogació.
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