Ajuntament
de Botarell

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA TEMPORAL DE
SALES MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que preveuen els articles 57 i 20.4 a) del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb allò que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa temporal de sales municipals.
Article 2n.- Fet imposable
Consisteix en la utilització privativa o aprofitament especial, amb caràcter temporal, de
determinades sales municipals:
- Sala polivalent del Casal Cultural i Associatiu.
- Sala d’actes de l’Ajuntament per a casaments.
- Sala del Castell.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que
sol·licitin i obtinguin l’autorització per a dur a terme la utilització privativa o aprofitament especial de
les sales municipals que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t.- Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques, jurídiques o entitats, en els supòsits i abast
que assenyalen els articles 41 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Concurrència d’obligats tributaris.
La concurrència de diversos obligat tributaris en un mateix pressupost d’una obligació, determinarà
que quedin solidàriament obligats davant l’Ajuntament al compliment de totes les prestacions, tal i
com també es determina a l’article 35.7 de la Llei General Tributària.
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
a) Per l’ús de la sala polivalent del casal cultural i associatiu
b) Per l’ús de la sala d’actes per a casaments
c) Per l’ús de la sala del Castell:
- Puntual
- Continuat
d) En els casos anteriors, l’import de la taxa s’incrementarà:
- Per l’ús de neveres
- Per l’ús de l’equip de música

30,00 euros/dia
36,36 euros/dia
60,00 euros/dia
5,00 euros/hora
10,00 euros/dia
25,00 euros/dia
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S’entendrà que l’ús de la sala es continuat quan es sol·liciti la seva utilització amb caràcter periòdic.
S’estableix una fiança per un import igual a la quota tributària, que haurà de ser dipositada en el
moment de la sol·licitud i que es tornarà prèvia comprovació de l’estat de les instal·lacions i
elements corresponents.
L’Ajuntament pot revocar en qualsevol moment les autoritzacions d’ús, per causes d’interès general
i per a la realització d’activitats d’interès municipal.
Article 7è.- Reduccions de la taxa
No s’exigirà el pagament de la taxa quan la utilització privativa o aprofitament especial de les sales
no comporti una utilitat econòmica pel concessionari, persona autoritzada o adjudicatari, la qual
cosa s’haurà d’acreditar prèviament, o bé, tot i existint l’esmentada utilitat, la utilització o
aprofitament comporti condicions o contraprestacions pel beneficiari que anul·lin o facin irrellevant
aquella.
S’entendran compreses en aquest supòsit aquelles utilitzacions privatives o aprofitaments especials
que s’efectuïn per associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats,
actuacions o finalitats culturals, esportives, educatives, etc., per als seus socis dins de les seves
finalitats socials, o obertes al públic però de caràcter gratuït. També s’entendran compreses en
aquest mateix supòsit les sol·licituds realitzades per centres educatius en el desenvolupament de
les seves finalitats educatives envers els alumnes del municipi.
Article 8è.- Meritament
La taxa es meritarà en el moment de l’autorització d’ús de la sala corresponent.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que està establert en la Llei
General Tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de juny de 2017, entrarà en
vigor en el moment de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Tarragona 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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