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Ordenança fiscal núm. 28

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS

Article 1r. Fonament legal.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 en els articles 15 al 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa de la Sala Polivalent de
l’edifici del Calisay que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa
desenvolupada per posar a disposició dels usuaris la Sala Polivalent, la Sala
Noble i l’aula de l’Hotel d’Entitats de l’edifici del Calisay per utilitzar-la
privativament com a local per a la celebració d’actes quines finalitats no siguin de
caire social, benèfic, cultural, esportiu sinó de tipus comercial o lucratiu.
S’entendrà que l’acte té caire social, benèfic, cultural i esportiu quan es realitzi
per entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre d’Entitats de la
Corporació amb tal caràcter.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General tributària a favor de les quals s’atorgui la llicència d’ocupació temporal
de la Sala Polivalent del Calisay.

Article 4t. Responsables

1.Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals en els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2.Seràn responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que senyala l’article 40 de la Llei General
Tributària.
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Article 5è. Beneficis fiscals

No es preveu cap exempció de caràcter general.

Article 6è. Quota tributària

1. Per l'ús privatiu de la Sala Polivalent de l’edifici del Calisay.

- Entitats sense ànim de lucre.................................................   40,00 €
- Resta de subjectes passius.................................................. 675,00 €

2. Per la utilització privativa de la Sala Noble de l’edifici Calisay.

- Entitats sense ànim de lucre.................................................   15,00 €
- Resta de subjectes passius..................................................   60,00 €

3.Per la utilització privativa de l’aula de l’Hotel d’Entitats de l’edifici Calisay

- Entitats sense ànim de lucre.................................................   10,00 €
- Resta de subjectes passius..................................................   30,00 €

Article 7è. Acreditament de la taxa

1. La taxa s'acredita per l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal.

2. Sens perjudici del que es preveu en el punt anterior, caldrà dipositar l’import
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la ocupació
de la Sala.

3. Quan s’hagi produït el gaudiment de la ocupació de la Sala sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta
activitat.

Article 8è. Període impositiu

1.El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a
terme la ocupació de la Sala, sense que en cap cas pugui superar les 24 hores.

2.Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de la utilització sol·licitada,
procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

Article 9è. Règim de declaració i ingrés.

1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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2.Quan es presenti la sol·licitud d’autorització es presentarà també degudament
emplenat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

3.S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en
el mateix abonaré.

Article 10è. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei
General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.

Disposició final.

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data.10
de desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de gener de 2004 i tindrà
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.


