Ordenança Fiscal núm. 3.13
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE SALES D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Article 1r.- Naturalesa
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 del règim local, i d’acord amb el que
disposen els articles 15 al 27 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix la taxa pe
la utilització de sales d’equipaments municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de
mode particular als subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa de les sales
d’equipaments municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No serà objecte de gravamen la utilització privativa o aprofitament especial amb motiu
d’actes culturals, benèfics, religiosos, esportius, educatius o polítics, sempre que no tinguin
caràcter lucratiu.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
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Les tarifes aplicables seran les següents:
CASAL DE LA GENT GRAN
Sala Casal Gent Gran, per acte
Sala Casal Gent Gran, amb finalitat comercial

243,21
322,36

La taxa de la utilització de la sala polivalent es per una cessió igual o inferior a 12 dies,
sempre i quan es permeti la utilització de l’espai. Si es bloqueja totalment la taxa és diària.
SALAS D'USOS MÚLTIPLES CASAL DE LA GENT GRAN
Quota
Quota diària setmanal
15,00
70,00
15,00
70,00
15,00
70,00
42,00
200,00

SALA UM1
SALA UM2
SALA UM3
SALAS UM1,2 i 3
Local àrea tècnica import mensual

1.175,95

Article 7.Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de l’autorització
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
Article 8.Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a terme
l’ocupació dels espais municipals.
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament
sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti autorització per a la utilització de les sales municipals es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
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 propi abonaré.
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4. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, la
taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any natural
i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
Article 10.Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera, a 31
de març de 2014 i publicada definitivament al BOP de 13 de juny de 2014, començarà a
regir el mateix dia de la publicació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
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