Ordenança fiscal núm. 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D´ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel que
s'aprovà la refosa de la Llei estatal Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de l’ús d’equipaments municipals.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis d’ús d’equipaments municipals.
Article 4t. Beneficis fiscals
1. Les persones empadronades en el municipi gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de l’import
de la quota tributària per la utilització d’equipaments municipals per celebració de casaments,
bateigs i comunions, així com reportatges fotogràfics vinculats amb els actes abans referenciats.
2. Quedaran exempts del pagament de la taxa per la utilització puntual dels equipaments
municipals, els subjectes passius que siguin un grup polític municipal de Cabrils o una entitat local
sense ànim de lucre sempre i quan siguin actes sense finalitat lucrativa. A més, serà d’obligat
compliment el dipòsit previ de la tarifa 5 relativa a la fiança i el pagament de la taxa relativa a la
neteja d’equipaments quan sigui un acte obert al públic en general.
3. Es podrà declarar la exempció o reducció de la taxa per la utilització d’equipaments municipals a
les entitats, organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre, degudament
inscrites al registre municipal d’entitats, que col·laborin amb l’Ajuntament en la gestió de serveis
d’interès cultural o de promoció de la convivència previ acord d’Alcaldia, i sempre que s’acrediti el
compliment de les finalitats mitjançant la presentació del projecte i subscripció del conveni amb
l’Ajuntament per concretar l’abast de la gestió i participació.
Article 5è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
o Tarifa 1: Per la utilització per celebració de casaments, bateigs, comunions, reportatges
fotogràfics vinculats a aquests actes: 192€ per acte.
o

Tarifa 2: Per la utilització puntual de l’espai
o A) per a seminaris, col·loquis i reunions i altres actes de caràcter sociocultural amb
finalitat lucrativa, desenvolupats per entitats, associacions i/o grups de veïns
consolidats,: 60€ per acte i dia.
o B) per a rodatges cinematogràfics i sessions fotogràfiques: 100€ per cada espai i
fracció de dia (fracció= màx. 8 hores)

o Tarifa 3: Per la utilització de l’espai per a cursos o tallers o altres activitats formatives de
programació regular o periòdica:
3.1 Per entitats degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Cabrils



Fins a 2 dies setmanals (màxim 6h/setmanals): 60€/mes
A partir de 3 dies setmanals (fins a un màxim 12h/setmanals): 100€/mes

3.2. Per a particulars (segons especifica annex 1 del Reglament d’Activitats
Cíviques)
NOMBRE D’ALUMNES DE L’ACTIVITAT
(MITJANA MENSUAL)

PREU HORA

0-5 ALUMNES PER CLASSE

3€

6-10 ALUMNES PER CLASSE

5€

11-20 ALUMNES PER CLASSE

8€

21-49 ALUMNES PER CLASSE

11€

MÉS DE 50 ALUMNES PER CLASSE

15€

o Tarifa 4: Per a la realització d’exposicions. Pel servei d’utilització de l’espai: 25€
setmanals.
o

Tarifa 5: Fixar una fiança de 100€ quan es cedeixi un espai i/o material a persones físiques
o jurídiques, o a entitats del poble, inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament i
que l’hagi sol·licitat per a la celebració d’una activitat cívica o lúdica. Aquesta fiança
té l’objectiu de cobrir els possibles desperfectes que es puguin ocasionar per l’ús
inadequat de l’espai i/o el material cedit”

Tarifa 6 – Per utilitització de l’espai que comporti serveis de neteja extraordinaris, (obligatori
quan hi hagi consum de begudes i/o aliments): 30 €

Article 6è. 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.
Disposició Addicional Primera. 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 Addicional Segona.
Amb la resposta a la sol·licitud, el contribuent rebrà una relació de les despeses que suposen per a
l’Ajuntament l’acte que està organitzant envers a la corresponsabilitat sobre l’ús dels bens públics.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió portada
a terme el dia 27 d’octubre de 2016 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 un cop publicada
l’aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les que figures amb redactat
definitiu, en l’article 4t i 5è.

