Sergi Vallès Domingo (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/01/2021
HASH: af203764ff7ce21b64b0140732760b2d

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS DE TITULARITAT MUNICIPAL
I. Naturalesa i fet imposable
Article 1. Concepte
En ús de les facultats concedides per l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la utilització de béns de titularitat municipals,
que es regirà per aquesta Ordenança de Preu Públic.

Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització i serveis en béns de
titularitat municipals derivat de la posada a disposició dels equipaments i instal·lacions
municipals que es relacionen, destinats a la realització d’activitats de caràcter cultural,
docent, esportiu o anàleg que es relacionen en l’article 4 de la present ordenança.
II. Obligats al pagament i responsables
Article 3. Obligats al pagament
Són obligats al pagament, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular.
III: Quantia
Article 4. Tarifes
- Sala Polivalent de l'antiga Casa de la Vila.- 70,00 €/acte/dia
- Menjador escolar.- 80,00 €/acte/dia
- Camp de futbol nou.- 50,00 €/hora
- Local social de Can Coral.- 70,00 €/acte/dia
- Antenes:
- Cost anual per operador, iva inclòs.- 1.500 €/any
- Cost unitari per usuari, iva inclòs.- 5 €/any
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Article 2. Fet Imposable

Article 5. Quantia.
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l’article 4 per cadascuna de les utilitzacions dels béns de
titularitat municipal.
2.- Tindran dret a la cessió gratuïta dels béns mobles i immobles relacionats a l’article
5 de la present ordenança, les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
sense afany de lucre de caràcter benèfic, social, cultural o d’interès públic.
3.- Tindran dret a la cessió gratuïta dels béns mobles i immobles relacionats a l’article
4 de la present ordenança, les persones físiques o jurídiques que gratuïtament
organitzin una activitat, jornada, xerrada o cursos d’interès cultural, educatiu, lúdic o
social obert a tota la ciutadania del municipi amb les condicions que reguli l’Ajuntament
i prèvia autorització del mateix.
4.- Tindran dret a la cessió gratuïta dels béns mobles i immobles relacionats a l’article
4 de la present ordenança els partits polítics, coalicions o agrupacions electorals, en
els termes establerts a la normativa electoral.

6.- L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial
del preu públic.
7.- Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic
no es faci ús del dret a la utilització privativa del bé de titularitat municipal, aquella
tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.
8.- Igualment, tindran dret a la cessió gratuïta dels béns mobles i immobles relacionats
a l’article 4 de la present ordenança totes les administracions públiques, complint tots
els altres requisits de la present ordenança.
IV. Especificacions d’ús
Article 6. Dipòsit de la fiança
S’haurà de dipositar una fiança de 150 € per la utilització dels locals municipals, la qual
serà retornada amb la devolució de les claus si el local queda en bones condicions.
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5.- No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció del preu públic, llevat de
les especificades als punts anteriors.

Per garantir els drets dels usuaris, es confeccionarà un inventari del local i
instal·lacions municipals cedits, al moment de l'entrega de les claus; inventari que es
revisarà en el moment de la devolució de les claus.
V. Període impositiu i acreditament
Article 7. Article 9. Cobrament
El preu públic s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu del bé
de titularitat municipal que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança.
Article 8. Manteniment dels béns de titularitat municipal.
1.- Quan la utilització privativa del bé de titularitat municipal provoquin la destrucció o
el deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
2.- Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor
de l’Ajuntament.

4.- Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran directament per
l’Administració i el seu cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres
resultés superior a l’import del dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la
diferència.
5.- Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual
al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
6.- L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 12. Autoritzacions.
1.- Les persones o entitats interessades en la utilització privativa del bé de titularitat
municipal, hauran de sol·licitar prèviament, per escrit al registre general de
l’ajuntament i amb una antelació mínima de 7 dies naturals, la llicència o autorització
corresponent, on constin les dades relatives a la utilització del bé de titularitat
municipal i els elements i activitats que les provoquin.
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3.- La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia
sol·licitud de l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta
execució dels treballs de reposició o reparació.

2.- La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò
que preveu el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell
Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori s’aplicarà el «Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales», aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny.
3.- Hom no consentirà la utilització dels locals, edificis i instal·lacions culturals i
esportives municipals si els interessats no han satisfet prèviament el preu públic
corresponent. No es podrà utilitzar el bé si no hi ha una resolució expressa de
l’administració que ho autoritzi.
4.- L’Administració municipal pot demanar i exigir dels obligats tributaris del preu públic
les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar
les dades o elements referents als serveis, utilitzacions del bé de titularitat municipal i
que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
5.- En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o
impedeixin les comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar
l’import del preu públic partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs
adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.
V. Gestió

1.- El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats
presentaran la corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini
dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la llicència o autorització, i, en
qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització privativa que constitueix el fet imposable
del preu públic.
2.- En el cas de concessions administratives, la declaració-liquidació es presentarà
dins el termini estipulat al plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini
no estigui fixat, l'autoliquidació es presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural.
3.- El pagament del preu públic es realitzarà a la caixa de la Corporació.
4.- La recaptació del preu públic es realitzarà de conformitat amb la Llei General
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 13. Cobrament

Article 14. Inspecció
La inspecció del preu públic, la qualificació de les infraccions tributàries i la
determinació de les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb
la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions
que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de desembre de 2020, començarà a regir
el dia 1r. de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental
Irene Bolet Jiménez
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Vist-i-plau
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo

