Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa
per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns municipals.
Exp. X2019001833
Atès que durant el període d’exposició pública comprés entre el 13 de febrer de 2020 i el 11 de
juny de 2020 (del 14 de febrer al 13 de març i del 1 de juny al 11 de juny) no s’han presentat
al·legacions a l’acord del Ple de la Corporació de data 23 de gener de 2020 de modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial d’equipaments i béns municipals, publicat mitjançant edicte al BOP de Girona número
30 de 13 de febrer de 2020 i exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, aquest esdevé
definitiu.
Atès el que disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual, s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica en l’ annex el text íntegre de les
modificacions, les quals seran vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Vilobí d’Onyar, a la data de la signatura electrónica.
L’Alcaldessa,

ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚM.16
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
D’EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial
decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i
béns municipals, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2. Fet imposable

Núm. BOP 128 · Núm. edicte 4354 · Data 06-07-2020 · CVE BOP-2020_0_128_4354 · Pàg. 1-8 · https://ddgi.cat/bop

EDICTE

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR



















Ajuntament: local posterior (antic local de la Guàrdia Municipal)
Barracons antics (diferents sales)
Camps de Futbol (F-7, F-11)
Can Roscada (sala 1er pis i sala d’actes)
Casa del mestre (diferents despatxos i sales)
Delmes de Salitja (diferents sales)
El Sindicat: Aula de cuina
El Sindicat: Espai Jove (sala gran)
El Sindicat: Espai Jove (sales petites)
Escola: Aularis
Escola: Gimnàs
Molí de Les Fonts (sala d’actes i sala d’exposicions)
Poliesportiu de Vilobí d’Onyar (pista i lateral)
Polivalent de Sant Dalmai (pista i diferents espais de l’altell)
Rectoria de Salitja (diferents sales)
Teatre Can Sagrera: Sala dels passos perduts
Teatre Can Sagrera: escenari amb platea i zona de vestuaris

Espais exteriors tancats (sense accés a l’interior dels equipaments):




Pati dels passos perduts
Patis de l’escola (pati gran i pati davant pavelló)
Pati del Sindicat

Espais exteriors oberts (sense accés a l’interior dels equipaments):




Pati dels Delmes de Salitja
Camp de futbol de gespa artificial
Camp de futbol de terra

Article 3. Subjectes passius
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
4.1 Exempcions


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.
 Per la utilització de forma col·lectiva d'instal·lacions o espais pels centres d'ensenyament,
públics o concertats, per al desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física, en els
termes establerts per la Delegació d'Esports.
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Equipaments i instal·lacions:
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Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del
domini públic municipal derivat de la utilització dels equipaments, instal·lacions i espais
exteriors municipals que es relacionen a continuació:








En els casos d’utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de la
celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada,
promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre
Municipal d’Entitats i agrupacions veïnals, culturals i esportives que sense estar
inscrites funcionen o són reconegudes com a tals, s’aplicarà una reducció que podrà
arribar fins del 100% sobre les tarifes generals previstes als epígrafs que siguin
d’aplicació, sempre i quan aquestes activitats puguin comportar un benefici o siguin
d’interès pel municipi de Vilobí d’Onyar
Tindran dret a la tarifa especial o reduïda o a la cessió gratuïta dels locals i sales
municipals de qualsevol tipus, les entitats que tinguin signat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament que així ho especifiqui, així com els centres educatius
del municipi.
Es podrà observar la cessió gratuïta dels espais a altres administracions públiques,
centres educatius municipals, entitats educatives i associacions sense ànim de lucre no
municipals sempre i quan l’activitat a desenvolupar no sigui lucrativa
Es podran establir gratuïtats especials amb grups de ciutadans empadronats al municipi
per a l’ús d’equipaments municipals, a través de convenis d’utilització d’aquests
equipaments en atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic. podentse establir, en aquests casos, una fiança en funció de l’equipament sol.licitat i l’activitat
a desenvolupar-hi.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades
als punts anteriors.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents, per a cada servei o activitat:
TARIFA PRIMERA- TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA PISTA DEL POLIVALENT
DE SANT DALMAI
1. Tarifa única: ....................................... 15,00€/ hora amb un mínim diari de 5 hores (75€)
Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ............................................... 6€/hora
TARIFA SEGONA- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ALTELL DEL POLIVALENT
DE SANT DALMAI
1. Tarifa única: ...................................... 10,00€/ hora amb un mínim diari de 4 hores (40€ )
Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ............................................... 6€/hora
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4.2 Bonificacions
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 Per la realització d'activitats que tinguin per objecte la promoció, foment, divulgació o
pràctica de qualsevol modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per aquest
Ajuntament.
 Per la cessió d'instal·lacions a partits polítics en els termes establerts a la normativa
electoral.

TARIFA TERCERA- TAXA
POLIESPORTIU DE VILOBÍ

PER

UTILITZACIÓ

DE

LES

PISTES

DEL

TARIFA QUARTA- TAXA PER UTILITZACIÓ DEL LATERAL DEL POLIESPORTIU
DE VILOBÍ
1. Tarifa única: ....................................... 10,00€/ hora amb un mínim diari de 4 hores (40€)
Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ............................................... 6€/hora
TARIFA
CINQUENATAXA
(ESCENARI+PLATEA i VESTUARIS)

PER

UTILITZACIÓ

DEL

TEATRE

1. Tarifa única: ............................................. 30,00€/ hora amb un mínim de 5 hores (150€)
i un màxim per actuació de 300,00€
2. Assistència Tècnic de llum i so municipal: .................................................. 25,00€/ hora
TARIFA SISENA- TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL
(INCLOU VESTIDORS)
1. Pel Camp de Futbol 7 (F-7). Tarifa única: 20,00€/ hora amb un mínim de 5 hores (100€)
2. Pel Camp de Futbol 11 (F-11). Tarifa única: 25,00€/ hora amb un mínim de 6 hores
(150€)
TARIFA SETENA- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’AULA DE CUINA DEL
SINDICAT (INCLÒS SERVEI)
1. Tarifa única: ............................................... 15,00€/ hora amb un mínim de 4 hores (60€)
Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ............................................... 6€/hora
TARIFA VUITENA- TAXA PER UTILITZACIÓ PER ALTRES EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
1. Tarifa única sales petites/despatxos: .......... 10,00€/ hora amb un mínim de 3 hores (30€)
2. Tarifa única sales grans: ...............10,00€/ hora amb un mínim de 4 hores (40€)
Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ............................................... 6€/hora
TARIFA NOVENA- TAXA PER UTILITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
MUNICIPALS TANCATS (AMB LLUM)
1. Tarifa única espais: ...................................... 5,00€/ hora amb un mínim de 4 hores (20€)

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ............................................. 10€/hora
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1. Tarifa única: ..................................... 25,00€/ hora amb un mínim diari de 5 hores (125€)

1. Tarifa única connexió de l’enllumenat: ......................................................... 15,00€/ les 3
primeres hores, 5,00€/h cada hora successiva
TARIFA ONZENA- TAXA PER UTILITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
MUNICIPALS OBERTS SENSE LLUM NI RESERVA DE L’ESPAI
1. Per a ús dels espais exteriors oberts sense llum ni reserva de l’espai: .................... gratuït
Resum de les tarifes:
EQUIPAMENT
Camp de Futbol 11
Teatre Can Sagrera: platea
i escenari
Pavelló Vilobí pista central
Camp de Futbol 7
Polivalent St. Dalmai pista
El Sindicat : aula de cuina
Can Roscada: Sala d’actes
El Sindicat: sala gran espai
jove
Escola: gimnàs
Pavelló Vilobí lateral
Polivalent St. Dalmai altell
Teatre Can Sagrera: sala
passos perduts
Ajuntament: local posterior
Barracons antics: sales
Can Roscada: sala 1er pis
Casa del mestre: sales i
despatxos
Delmes de Salitja: sales
El Sindicat: sales petites
espai jove
Escola: aularis
Molí de Les Fonts: sala
d’actes
Molí de Les Fonts: sala
d’exposicions
Rectoria Salitja: sales
Assist. Tècnic de llum i so

MÍNIM €

MÍNIM
HORES
6

PER HORA
AFEGIDA
25,00

150,00
(300
màx/actuació)
125,00
100,00

5

30,00

5
5

25,00
20,00

75,00
60,00
40,00
40,00

5
4
4
4

15,00
15,00
10,00
10,00

-15,00 (3h)
(5€/successives)
-----

40,00
40,00
40,00
40,00

4
4
4
4

10,00
10,00
10,00
10,00

-----

30,00
30,00
30,00
30,00

3
3
3
3

10,00
10,00
10,00
10,00

-----

30,00
30,00

3
3

10,00
10,00

---

30,00
30,00

3
3

10,00
10,00

---

30,00

3

10,00

--

30,00
25,00

3
1

10,00
25,00

---

150,00

LLUM
15,00 (3h)
(5€/successives)
--
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TARIFA DESENA- TAXA PER A LA CONNEXIÓ DE L’ENLLUMENAT PER L’ÚS
DELS ESPAIS EXTERIORS MUNICIPALS (OBERTS I TANCATS)
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Per cursos o altres activitats de caire periòdic i que impliquin una percepció de quotes a
excepció d’activitats en les que hi col·labori l’Ajuntament ................................................ 3€/hora

4

5,00

Escola:
pati
entrada
pavelló
Escola: pati menjador

20,00

4

5,00

20,00

4

5,00

Teatre Can Sagrera: pati

20,00

4

5,00

Camp de Futbol Gespa
Artificial
Camp de Futbol terra

--

--

--

--

Delmes de Salitja: pati

--

--

TARIFA DESENA- TAXA PER A L’EXPLOTACIÓ
PUBLICITÀRIES DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

15,00 (3h)
(5€/successives)
15,00 (3h)
(5€/successives)
15,00 (3h)
(5€/successives)
15,00 (3h)
(5€/successives)
15,00 (3h)
(5€/successives)
15,00 (3h)
(5€/successives)
15,00 (3h)
(2’5€/successives)

DE LES

TANQUES

Es preveu l’explotació de les tanques publicitàries següents:
1. Tanques publicitàries grans (2m alçada-4m amplada)
2. Tanques publicitàries petites (1’5m alçada-2m amplada)
EQUIPAMENT
Camps de Futbol
Pavelló poliesportiu
Polivalent

TANCA GRAN

TANCA PETITA

350,00
---

180,00
180,00
180,00

L’Ajuntament podrà cedir els drets d’explotació de les tanques publicitàries als clubs esportius
locals registrats al Registre d’entitats locals.
Article 6.- Normes de gestió
Per a l’ús dels edificis i equipaments públics per a actes i activitats en les que l’Ajuntament no
en sigui l’organitzador, els usuaris hauran de complir les següents condicions:
-

Contractació d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la totalitat dels
participants segons les característiques de l’activitat a desenvolupar.
Contractació d’una assegurança locativa per a cobrir els possibles desperfectes
ocasionats a l’equipament sol·licitat.
En el cas de persones físiques o col·lectius no formals serà necessari dipositar una
fiança de 100,00€ per cobrir qualsevol desperfecte que es pugui produir a la instal·lació.

Quan, per causa de la utilització, els béns municipals detallats en aquesta ordenança es
resultessin malmesos o amb desperfectes, el titular de l’autorització, sense perjudici del
pagament de la taxa corresponent, restarà obligat al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció o reparació dels danys causats.
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20,00
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El Sindicat: pati

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 8. Gestió tributària
1. El pagament de la taxa s’efectuarà abans de la utilització de les instal·lacions o locals a
que es refereix aquesta ordenança.
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 total del pagament efectuat.
Article 9. Infraccions i sancions
1. 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.
2. Aquest dipòsit es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de
l’ajuntament
3. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
Article 10. Recaptació
1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. El pagament es podrà
realitzar a les entitats col·laboradores
2. La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
Article 11. Inspecció
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les
lleis estatals reguladores de la matèria les disposicions que les desenvolupen.
Article 12. Prioritat municipal d’ús
La corporació o altres entitats que per causes motivades necessitin els equipaments i
instal·lacions municipals que es relacionen en aquesta ordenança tindran prioritat d’ús, fent el
previ avís si hi ha altre sol·licitant.
Disposició addicional
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Article 7. Meritació
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Les taxes d’aquesta ordenança estan pensades per a les activitats que són pròpies de cada
equipament/espai. En cas de sol.licitar-lo per a una activitat impròpia d’aquell espai/equipament
l’Ajuntament es reserva el dret de denegar la utilització d’aquell espai/equipament per a aquella
activitat concreta.
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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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Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
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