Ajuntament d’Olius

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de règim local i, específicament l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització d’instal·lacions
i equipaments municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització d’alguna instal·lació o equipament
municipal per activitats.

Article 3. Subjecte passiu
Subjectes passius: tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament:
a) Els que es beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus representants legals.
b) Les agrupacions, les associacions o entitats, tant públiques com privades, que rebin els serveis
que regula aquesta taxa.

Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions que a continuació es
detallaran, en funció del subjecte passius que demana l’autorització, caràcter o finalitat de

Ajuntament d’Olius

l’activitat que es proposa desenvolupar i el seu grau d’interès públic, general i específic per als
veïns i residents a Olius.
1. Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les societats de
capital íntegrament pública i qualsevol altre organisme públic, per actes d’interès general, que
puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi d’Olius: la bonificació podrà ser de
fins el 100%.
2. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb domicili al municipi
d’Olius, per activitats organitzades sense afany de lucre i que malgrat cobrar un preu d’activitat,
aquest sigui per cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat (ja sigui en material fungible,
etc.) i desenvolupades per voluntaris o voluntàries: la bonificació podrà ser fins el 100%.
3. Si el sol·licitant és persona física o jurídica que actuï sense afany de lucre per activitats
organitzades sense afany de lucre i que malgrat cobrar un preu d’activitat, aquest sigui per cobrir
en exclusiva el cost de la pròpia activitat (ja sigui en material fungible, etc.) i desenvolupades
per voluntaris o voluntàries: la bonificació podrà ser fins el 100%.
4. També estan exempts de pagament les entitats quan així es determini per conveni.

Article 6. Tarifes

EUROS
1. EDIFICIS MUNICIPALS
Sales edifici Ajuntament
Sala de d'Actes mínim per les 2 primeres hores

10€/hora

Sala d'Actes de l'Ajuntament a partir de la 2a hora

5€/hora

Sala Polivalent mínim per les 2 primeres hores

10€/hora

Sala Polivalent a partir de la 2a hora

5€/hora

Sala Social mínim per les 2 primeres hores

10€/hora

Sala Social a partir de la 2a hora

5€/hora

2. LOCAL SOCIAL (Pl. de l’Olivera, - bxs.)
Local Social per dia – Particulars

100,00€

Local Social per dia – Entitats culturals i esportives

50,00€
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4. LLOGUER D'EQUIPAMENT MUNICIPAL
a) Equip de so/dia

40,00€

b) Taules/ dia

3,00€

c) Cadires/dia

0,50€

5. TRASLLAT MATERIAL CEDIT PER LA BRIGADA, ENTREGA I RECOLLIDA
a) Equip de so

100,00€

b) Taules

50,00€

c) Cadires

50,00€

2. Quan es tracti d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials no contemplats a la taula
precedent, la tarifa es determinarà per comparació amb les tarifes establertes en aquesta taula.
3. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti destrucció o deteriorament
del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa estarà obligat al
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, 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.
4. L’equip de so només es cedirà a entitats, no a particulars.
5. Fiança:
Per a la cessió d’equipaments i material comportarà l’obligació del cessionari del dipòsit d’una
fiança per import de 100,00€ a favor de l’Ajuntament d’Olius per a respondre el compliment del
deure de deixar l’espai net i en les mateixes condicions en que s’ha cedit i pels possibles
desperfectes o qualsevol altre perjudici que pogués causar-se i el retorn del material en bon
estat.

Article 7. Meritació
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud per la utilització
de l’equipament, instal·lació i/o material.

Ajuntament d’Olius

Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General
Tributària i la normativa que la desplega.

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 reprodueixen
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. Entrada en vigor.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el
dia 13 d’octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcials, els articles no
modificats continuaran vigents.
DILIGÈNCIA per fer constar que el text íntegre de l’ordenança ha estat publicat en el
BOP de Lleida núm. 238 de 13 de desembre de 2021.

