
 
 
Ordenança Fiscal núm. 15 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) 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 de serveis mitjançant la utilització 
d’instal·lacions municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que 
requereixin qualsevol tipus d’utilització d’aquelles instal·lacions municipals esmentades 
en l’article sisè d’aquesta ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 

  
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les 
activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament 
els seus pares o tutors. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tal a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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 
 
En el supòsit de sol·licituds efectuades per part d’entitats sense finalitat de lucre, 
l’Ajuntament podrà concedir una bonificació de fins el 100 per 100 en la quota de la 
taxa, previ informe preceptiu del Regidor d’Hisenda.  
 
Article 6. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 



Utilització dependències municipals Ca l’Alfaro,
sol·licitat a instància de part, per cada acte 
- Import euros dies feiners 72,75
- Import euros dies festius 114,33
 
Utilització dependències municipals Ajuntament,
sol·licitat a instància de part, per cada acte 
- Import euros dies feiners 72,75
- Import euros dies festius 114,33
 
Utilització dependències municipals Llar Avis,
sol·licitat a instància de part, per cada acte 
- Import euros dies feiners 72,75
- Import euros dies festius 114,33

 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, 
simultàniament, l’autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques 
municipals, a excepció dels deutes de cobrament periòdic domiciliats bancàriament.  
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
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. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29 d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 


