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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
D’EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS 

  

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 

d'acord amb els articles 15 a 27 i 57 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 per la utilització d’edificis municipals i altres 

instal·lacions » que s'atindrà al que estableix aquesta Ordenança fiscal. 

  

ARTICLE 2. Fet imposable 

En virtut del que estableix l'article 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, l'article 20.1 i 3 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, el fet imposable 

d’aquesta Taxa consisteix en la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic i, en particular, d’edificis i altres instal·lacions municipals amb finalitat de guany. 

   

ARTICLE 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les 

Entitats que es beneficien de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic en benefici particular i amb finalitat de guany, d'acord amb algun dels esmentats 

supòsits previstos a l'article 20.3 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. 

  

ARTICLE 4. Responsables 

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb d'altres persones o 

entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de 

l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

 En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari ens atindrem al 

que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

  

ARTICLE 5. Quota tributària 

D’acord amb el disposat en l’article 24.1 a) del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març que 

aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , a la vista de la 
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documentació presentada pel sol·licitant, la Junta de Govern Local a l’autoritzar 

l’activitat, determinarà la quota tributària que deurà ingressar el sol·licitant, per a la qual 

cosa es tindran en compte: 

- L'activitat objecte de l'aprofitament (valoració de la utilitat que represente) 

- Duració de l'ocupació i horari.  

- Les dependències sol·licitades . 

- Utilitat social i interès general  

  

ARTICLE 6. Meritació i naixement de l'obligació 

La taxa es meritarà quan s'inicie la utilització privativa o l'aprofitament especial, es 

trobe o no autoritzada, tot això sense perjudici de la possibilitat d'exigir el dipòsit previ 

del seu import total o parcial, d'acord amb l'article 26.1 i 2 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. 

Procedirà la devolució de les taxes que s'haguessin exigit, quan no es realitze el seu fet 

imposable per causes no imputables al subjecte passiu. 

 Atès el tenor de l'article 24.5 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, quan la utilització 

privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del 

domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que pertoqui, 

estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció 

o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

Si els danys fossin irreparables, l'Entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels 

béns destruïts o a l'import de la deterioració dels danyats. 

Les Entitats Locals no podran condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i 

reintegraments a què es refereix aquest apartat. 

ARTICLE 7. Liquidació i ingrés 

Els subjectes passius de la Taxa estaran obligats a practicar operacions d'autoliquidació 

tributària i a realitzar l'ingrés del seu import al Tresor municipal. 

  ARTICLE 8. Infraccions i sancions 

Pel que fa a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la 

desenvolupen. 

 

ARTICLE 9. Normes de gestió per a la realització d’activitats en els edificis i 
instal·lacions municipals. 

1.- Per a la utilització de les dependències municipals es requerirà la prèvia autorització 

municipal, en la qual es concretaran tots i cadascun dels elements que regularan l’ús del 

domini públic local; entre altres: quota tributària de la taxa i periodicitat del seu 
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pagament, duració de l’autorització i el seu horari, quotes a pagar pels usuaris de 

l’activitat, descripció de l’activitat autoritzada i tots aquells que siguen necessaris per al 

correcte ús i aprofitament de les dependències municipals.     

2.- La concessió d’autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions estarà 

supeditada a les necessitats pròpies de l’Ajuntament, no haguent lloc a reclamacions 

quan per alguna circumstància tinga que suspendre’s o modificar-se un acte o activitat 

autoritzada, per necessitats del propi Ajuntament. 

3.- Les sol·licituds d’utilització es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament 

amb una antelació mínima de 15 dies a la data de celebració de l’acte o de l’inici de 

l’activitat. 

4.- A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació: 

 - Identificació del sol·licitant: DNI si és persona física, CIF si és persona 

jurídica. 

- Una Memòria descriptiva de les activitats a realitzar, especificant els usuaris als 

quals va dirigida, horaris i duració total. 

 - La titulació dels monitors/professors que van a impartir les classes , en el seu 

cas. 

 - El preu de les quotes que pretenen cobrar als usuaris de l’activitat. 

 - Còpia de la pòlissa de segurs de responsabilitat civil en la qual conste 

l’extensió de tal responsabilitat a l’activitat que va a desenvolupar-se en les 

dependències municipals. Es deurà adjuntar justificant de la pagament de la prima del 

segur als efectes de la seua vigència durant tot el temps de duració de l’activitat 

sol·licitada. Aquesta documentación únicamente serà exigible en el cas de que les 

activitats a realitzar siguen activitats físiques. 

5.- Els serveis tècnics municipals podran inspeccionar les operacions de muntatge i serà 

obligatori per al sol·licitant sotmetre’s a les indicacions que les formulen. 

6.- Els particulars es responsabilitzen del compliment de: 

 a) Per raons de neteja, higiene i seguretat contra incendis, es prohibeix tant 

fumar, com consumir qualsevol tipus de begudes o aliments.  

 b) Serà necessari observar un correcte ús dels serveis que, sent propietat de 

l’Ajuntament, s’uttilitzen durant l’activitat , amb el fi de preservar la infraestructura i 

serveis existents. 

 c) Una vegada acabada l’activitat autoritzada, el sol·licitant s’obliga a deixar les 

dependències municipals en l’estat i condicions en les quals estaven abans del 

començament de la seua utilització. En cas contrari se li concedirà un termini per a que 

done compliment a aquesta obligació. 

Atenent al tipus d’activitat sol·licitada la Junta de Govern Local podrà requerir al 

sol·licitant el dipòsit d’una garantia per possibles danys al domini públic. En aquest cas 

la fiança deurà depositar-se amb 24 hores d’antelació , al menys, de la data d’inici de 

l’activitat. 
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 d) L’Ajuntament no es responsabilitzarà , en cap cas, de la deterioració, ruptura, 

pèrdua o robatori que pugueren patir els materials dipositats pel sol·licitant en les 

dependències municipals durant el desenvolupament de l’activitat. 

 e) Seran de compte del sol·licitant 

  - El pagament de qualsevol tribut que grave l’activitat 

  - Drets d’autor 

  - Permisos guvernatius 

  - Qualsevol altra despesa que puga produir-se amb motiu del 

desenvolupament de l’activitat i que no estiga comprés específicamente com obligació a 

càrrec de l’Ajuntament.     

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes o d’aquelles que puga imposar 

l’Ajuntament de manera motivada , podrà ser causa d’amonestació al sol·licitant, 

suspensió de l’activitat o qualsevol altre tipus de mesura disciplinària acordada per la 

Junta de Govern Local.       

7.- Les autoritzacions tindran carácter personal i no podran ser cedides a tercers. 

L’incompliment d’aquesta prohibición donarà lloc a la revocació de l’autorització. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

 Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la data , i romandrà en vigor fins a la 

seva modificació o derogació expressa. 

  


