Ordenança fiscal núm. 5.9.

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS
Article 1. Fonament i 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 (TRLHL), aquest Ajuntament estableix la taxa
per la utilització d’instal·lacions esportives i culturals, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del TRLHL.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització de les instal·lacions esportives i culturals amb les
tarifes establertes a l’article 6 d’aquesta ordenança.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques que demanen la utilització.

Article 4. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries els subjectes passius i les empreses o
entitats representades pel sol·licitant.

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, sens perjudici de les
que puguin establir-se en l’article següent.

Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

EPÍGRAFS
Epígraf A. Utilització sales centre cívic
1. Entitats amb ànim de lucre:
1.1. Amb domicili social al municipi
1.2. Amb domicili social fora del municipi

Euros

35,00 €/dia
70,00 €/dia
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2. Entitats sense ànim de lucre:
2.1. Inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
2.2. No inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
3. Particulars que realitzin activitats amb ànim de lucre:
3.1. Amb domicili al municipi
3.2. Amb domicili fora del municipi
4. Particulars que realitzin activitats sense ànim de lucre:
4.1. Amb domicili social al municipi
4.2. Amb domicili social fora del municipi
Activitats continuades: segons conveni amb l’Ajuntament
Fiança prèvia per a la utilització de les sales del centre cívic per part
d’entitats o particulars de fora del municipi, a retornar si es deixen les sales
en bones condicions
Epígraf B. Utilització material centre cívic
1. Utilització cadires centre cívic:
1.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
1.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars
2. Utilització taules i cavallets centre cívic:
2.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
2.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars
Fiança prèvia per treure material fora del centre cívic, per part de qualsevol
tipus d’entitat o de particulars, a retornar a la devolució del mateix si està
en bones condicions
Epígraf C. Utilització pista poliesportiva
1. Escola i entitats sense ànim de lucre
2. Persones censades al municipi:
Horari diürn
Horari nocturn
3. Persones no censades al municipi:
Horari diürn
Horari nocturn

0,00 €/dia
30,00 €/dia
35,00 €/dia
70,00 €/dia
0,00 €/dia
30,00 €/dia

60,00

0,00
12,00
0,00
8,00
60,00

0,00 €/dia
4,00 €/hora
6,00 €/hora
6,00 €/hora
8,00 €/hora

Article 7. Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el d’inici de l’activitat.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
L’ingrés d’aquesta taxa es realitzarà en el moment de concedir autorització.

Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 17 de novembre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 28
de desembre de 2011, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de
la província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.249, del dia
31 de desembre de 2011.

Sant Jaume de Llierca, 31 de desembre de 2012.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor

106

