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AJUNTAMENT D’ALCANÓ

Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis de la sala polivalent

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19: TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS
DE LA SALA POLIVALENT D’ALCANÓ

Article 1r. Fonament i naturalesa
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 30 d’octubre de
2013 aprovà provisionalment determinades ordenances fiscals per a l’any 2014.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.207 del dia 11 de novembre i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions i serveis de la sala polivalent, en els
termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats i associacions a
favor de les quals s’atorguin les autoritzacions, llicències o concessions per a utilitzar, de forma continuada o
eventual, les instal·lacions de la sala polivalent.

Article 4t. Beneficis fiscals
La utilització de la Sala Polivalent serà gratuïta pel Col·legi Públic, clubs, entitats i associacions del municipi
d’Alcanó.

La utilització es farà en dies i hores prèviament acordats.

Per obtenir aquesta gratuïtat, tant el centre educatiu com les entitats, associacions i els clubs hauran de
justificar l’ús social de l’activitat i l’acte no serà lucratiu.

Article 5è. Quota tributària
Les quotes a satisfer pels conceptes recollits en aquesta normativa són les fixades per la utilització privada
per a organitzar actes puntuals d’empreses, particulars i d’entitats, associacions i clubs de fora del municipi,
la tarifa serà de 50€/diaris.

Quan es tracti d’utilitzacions privades o aprofitaments especials no inclosos a la taula precedent, la tarifa es
determinarà per comparació amb la tarifa establerta.

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti destrucció o deteriorament del material,
l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels
danyats. Aquestes indemnitzacions i reintegraments no seran condonables ni total ni parcialment.
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Article 6è. Fiances
L’Ajuntament podrà demanar una fiança a l’organitzador d’un acte o activitat, si ho creu convenient. L’import
es determinarà en funció dels tipus d’acte o activitat autoritzat.

Article 7è. Gestió i fiscalització
La gestió i fiscalització dels ingressos derivats de la taxa per la utilització i serveis de la sala polivalent serà
a càrrec de l’Ajuntament.

Article 8è. Pagament
El pagament de la taxa s’efectuarà un cop comunicada la corresponent liquidació. En cas de no efectuar-se
el pagament de la liquidació aquesta serà exigida pel procediment de constrenyiment.

Article 9è. Acreditament
La taxa s’acredita quan s’inicia la utilització i la prestació dels serveis assenyalats en aquesta ordenança.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30
d’octubre de 2013, ha quedat definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2013 i entrarà en vigor al
dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Alcanó, 20 de desembre de 2013
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa
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