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Ordenances fiscals 2020 
 

 

Ordenança Fiscal núm. 21 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA 

DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 

 

Article 1. Fonament i Naturalesa 

 

D’acord amb l’establert en els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, aquesta Ordenança regula la taxa  PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS,  que es regirà per la present ordenança fiscal.  

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la disponibilitat de les següents dependències municipals 

amb caràcter privatiu: 

 

 Local Can Llobera   

 

Article 3. Subjectes Passius  

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la utilització privativa dels equipaments que es 

detallen a l’article 2 d’aquesta ordenança 

 

Article 4. Responsables 

 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 

General Tributària i a l’ordenança general de gestió. 

 

La derivació de responsabilitat requerirà, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 4. Exempcions, bonificacions i actes no subjectes 

 

No s’estableixen bonificacions i exempcions de la present taxa. 

 

No estaran subjectes a la taxa les activitats organitzades per entitats o associacions sense ànim 

de lucre, entitats que tinguin Conveni amb l’Ajuntament o entitats inscrites al registre municipal 

d’entitats. 
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No estaran subjectes a la taxa els actes que sol·liciten els partits polítics i agrupacions d’electors 

en campanya electoral o fora d’aquesta. 

 

Article 5. Quota tributària 

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:  

 

Local Can Llobera 20 euros per hora de la utilització privativa amb un màxim de 160 euros. 

 

Fiança 160 euros, a retornar una vegada es comprovi el bon estat del local per part dels tècnics 

municipals. 

 

Article 6. Acreditament i període impositiu.  

 

La taxa s’acredita en el moment que es presenta la sol·licitud de la utilització privativa, la qual no 

es tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa. 

 

Article 7. Règim de declaració i d’ingrés 

 

D’acord amb l’establert als articles 26 i 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix per la taxa el règim 

d’autoliquidació. 

 

La realització material dels ingressos s’efectuarà en la tresoreria municipal o en les entitats 

financeres col·laboradores de la recaptació municipal que designi l’Ajuntament. 

 

Article 8. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 

General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que 

fa 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 única  

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 28 de gener de 2016 quedarà definitivament aprovada transcorregut trenta dies 

hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa. 


