AJUNTAMENT D’ ÒRRIUS
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució Espanyola, i
per l'article 106 de la Llei 7/85, 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, i 20,4,o) del Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004. de 5 de març
(TRHL) l’Ajuntament imposa la taxa per a la utilització de les instal·lacions municipals.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la a la utilització de les instal·lacions municipals.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius els que utilitzin les instal·lacions esmentats en l'article anterior.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal
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.

Article 5. Quotes tributàries
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d'acord amb les tarifes
següents:
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Epígraf 1r. Dependències en general
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

a) Casa de la Vila: Sala d’actes, per dia
b) Sala de plens i jardí “hort del rector” per casament civil
Despatx B del Dispensari municipal, per mes
Aula de l’Escola per a cursos lucratius impartit per monitors
autònoms a adults, per mes
Local bar restaurant (sense cuina), per dia
Zona bici-trial, servei d’il·luminació, per mes

150,00
100,00
100,00
10,00
200,00
15,00

Epígraf 2n. Edifici “Sala Polivalent”
2.1
2.2
2.3
2.4

Per activitats en general, per dia
Per activitats de temporada per hora
Per activitats continuades per hora
Per cursos lucratius dels monitors, per mes

100,00
6,00
4,00
10,00

Epígraf 3r. Edifici “Can Mestres”
3.1
3.2
3.3
3.4

Per dia
Per activitats de temporada per hora
Per activitats continuades per hora
Locals en planta baixa, per mes

60,00
6,00
4,00
250,00

Epígraf 4t. Edifici “Hotel Entitats”
4.1
4.2
4.3
4.4

Per dia
Per activitats de temporada per hora
Per activitats continuades per hora
Locals en planta baixa, per mes

60,00
6,00
4,00
250,00

Epígraf 5t. Pista poliesportiva i Sala annexa
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Per 1 hora diürna, per dia
Per ½ hora diürna, per dia
Amb llum artificial, s’afegirà per cada hora o fracció
Durant la temporada de futbol sala, per mes
Durant la temporada de tennis, per mes

10,00
8,00
3,00
10,00
10,00

Epígraf 6è. “Teatre”
6.1

Sobre el preu net de l’entrada de cada sessió

10%
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2.- A més, respecte els immobles relacionats als epígrafs 1r, 2n, 3r, 5è i 6è es
constituirà una fiança de 80,00 euros per respondre de la neteja posterior, i, de
possibles danys materials així com reposició de panys i claus per manca de la seva
devolució a les oficines municipals; per altra banda s’haurà de prestar una altra fiança
complementaria de 50 euros per respondre dels possibles desperfectes en taules,
cadires, equip de so i altre material que s’hagi sol·licitat. Les fiances seran retornades
un cop s’hagi comprovat el bon estat de l’immoble i material facilitat i l’efectiva devolució
de claus. Aquestes fiances es dipositarà en efectiu metàl·lic prèviament al lliurement de
la llicència
3.- Finalment, respecte l’edifici municipal Hotel d’Entitats de l’ epígraf 4t, s’exigirà a les
persones físiques i jurídiques que ho sol·licitin les mateixes fiances explicitades en el
punt anterior llevat d’aquelles Entitats i Associacions que sense ànim de lucre estiguin
domiciliades en el poble, quan organitzin activitats gratuïtes d’interès general que, tenint
en compte que com poden rebre ajut municipal es fixarà en el respectiu permís.

Article 6. Acreditament
La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació per a l’autorització
corresponent.

Article 7.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, 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. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.

Article 8. Beneficis fiscals:
1.- La utilització del immobles municipals serà gratuïta per les Entitats i Associacions,
que sense ànim de lucre, estiguin domiciliades en el poble quan organitzin activitats
gratuïtes d’interès general.
2.- La utilització de la Pista Poliesportiva municipal serà gratuïta per les escoles i les
entitats esportives d'aquest municipi, en els següents casos:
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a) Escoles: Utilització durant l'horari escolar, segons el que disposi el conveni signat
entre les mateixes i l'Ajuntament.
b) Entitats esportives: Utilització durant els dies i hores que s'hagi convingut amb
l'Ajuntament al programar les activitats a realitzar en el Pavelló durant cada
temporada, sempre i quan els equips que sol·licitin l’ús de la pista poliesportiva
acreditin reunir els següents requisits: a) Estar federats; b) Participar en un campionat,
i c) Que el 50 per cent dels seus components estiguin empadronats a Òrrius.
3.- La utilització dels immobles municipals per activitats lúdiques de pagament podran
ser objecte de bonificació fins a un 50% com a màxim de les quotes tributàries fixades a
l’article 5è d’aquesta Ordenança, a petició de les Entitats i/o Associacions, quan les
activitats a realitzar tinguin un caràcter d’interès general que serà lliurement apreciat per
la regidoria municipal competent.

Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a 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
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a ÒRRIUS el dia 9 de
març de 2017 començarà a regir a partir de la publicació del text aprovat definitivament
en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no
modificats restaran vigents. CERTIFICO.

El secretari,

L’alcalde,

Ferran Martori i Mas

Jordi Rull i Claus
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