ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Ordenança Fiscal núm. 3.6
TAXA PER LA UTLITZACIÓ PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PÚBLIC
AFECTES AL SERVEI PÚBLIC

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.h) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’edificis
destinats al compliment de fins públics per exemple Casa Consistorial, Centre Cultural i d’altres béns
destinats directament a la prestació de serveis públics o administratius, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per la utilització privativa dels
diferents espais de la Casa Consistorial, Centre Cultural i d’altres béns de domini públic afectes al servei
públic.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 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’atorguen les llicències i/ o autoritzacions per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn
de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que collaborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de
la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de
les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels
aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les
persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
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7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular
actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de
l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà
exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
2. Estaran exempts de la tarifa entitats, associacions i/o agrupacions locals que utilitzin els espais per les
activitats ordinàries de l’entitat, associació i/o agrupació
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa Primera. Utilització Sala de Sessions
- Per acte i per dia

150,00 €

- Celebració de casaments a l’Ermita de Sant Bartomeu

150,00 €

Tarifa Segona
- Exposicions amb finalitat lucrativa (primer dia)

125,00 €

- Dies següents per cada dia

20,90 €

Tarifa Tercera
- Altres edificis per acte i dia
Tarifa Quarta. Teatre-Auditori “Agustí Soler i Mas”
- Per hora
- Pack 12 hores
- Actes especials

80,00 €

90,00 €
600,00 €
1.800,00 €

- Entitats o particulars locals per espectacles propis destinats a la difusió de les arts escèniques:
Amb cobrament d’entrada (primera funció)
120,00 €
Amb cobrament d’entrada (a partir de la 2ª funció)
70,00 €
Sense cobrament d’entrada (per funció)
70,00 €
- Tècnic llum i so
- Servei entrades on-line
Tarifa Cinquena. “La Creueta” Centre Cultural
1. Sala d’actes
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
2. Buc Musical
- Lloguer per hora

20,00 €/hora
30,00 €

20,00 €/hora
70,00 €
120,00 €
6,00 €/hora
5,00 €/hora

10,00 €
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3. Sales 1, 2, 5, 6
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
4. Sales A, B, 3, 4 (individuals amb envà tancat)
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
5. Sales A-B, 3-4 (col·lectives amb envà obert)
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
6. Sala Petita
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
7. Sala Multimèdia
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
8. Espai Katna vell
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)
- Lloguer per hores setmanals:
Fins a 2 hores setmanals
A partir de 3 hores setmanals
8. Espai Celobert
- Lloguer per hora
- Lloguer per mig dia (4 hores)
- Lloguer per dia sencer (8 hores)

12,00 €/hora
40,00 €
70,00 €
4,00 €/hora
3,00 €/hora

18,00 €/hora
60,00 €
100,00 €
5,00 €/hora
4,00 €/hora

20,00 €/hora
70,00 €
120,00 €
6,00 €/hora
5,00 €/hora

25,00 €/hora
80,00 €
150,00 €
8,00 €/hora
7,00 €/hora

25,00 €/hora
85,00 €
150,00 €
8,00 €/hora
7,00 €/hora

20,00 €/hora
70,00 €
120,00 €
6,00 €/hora
5,00 €/hora

30,00 €/hora
100,00 €
180,00 €

Per una aplicació racional de les tarifes, tots els mesos es computaran de quatre setmanes i no es
contemplaran els festius.
- Altres activitats: Lloguer de tècnic

20,00 €/hora
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Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que , a aquests efectes, s’entén
que coincideix amb el de l’autorització, o concessió de la llicència.
Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. 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.
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 Navarcles, a 24 d’octubre de 2017
començarà a regir el dia 1 de Gener de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

