
Ajuntament de Baix Pallars

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS 
LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL.

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i segons 
el que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest  Ajuntament  estableix  la  taxa  per  la  utilització  dels  locals  de  titularitat 
municipal, que es regira per aquesta ordenança, les normes de la qual s’atenen al 
que disposa l’art. 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa regular la cessió esporàdica i temporal 
de l’ús dels locals de titularitat municipal.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
o jurídiques que es beneficiïn, utilitzin o aprofitin els locals de titularitat municipal 
per qualsevol tipus d'activitat.

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en el qual el subjecte 
passiu obtingui l’autorització d’utilització per part de l’Ajuntament.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. En relació a la responsabilitat solidaria i subsidiaria del deute tributari, s'estarà a 
allò previst en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria.

Article 5è. Quota tributaria 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

Concepte Import

Utilització de la sala polivalent de 
l'Ajuntament a Gerri de la Sal

Fins a 2 hores 5,00 € per dia

A partir de 2 hores 10,00 € per dia
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Article 6è. Acreditació 

La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud d'utilització del local, el qual no es 
durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
La  sol·licitud  s'haurà  de  demanar  amb  dos  dies  mínims  d'antelació  a  la  data 
prevista per la seva utilització.

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés

1. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
2. El pagament es farà a les oficines municipals o mitjançant domiciliació bancària.
3. Si la sol·licitud es fa per la utilització dels locals de forma continuada (per varis 
dies fixos) el pagament s'efectuara mensualment.

Article 8è. Responsabilitat d'us

Quan per  l'us,  gaudiment  o  aprofitament  de  qualsevol  dels  locals  de  titularitat 
municipal,  aquests  sofreixin  un  deteriorament  o  desperfecte,  el  subjecte  passiu 
estarà obligat, sense perjudici de l'abonament de la taxa, a pagar les despeses de 
reparació.

Si els danys son irreparables, el beneficiari haurà d'indemnitzar l'Ajuntament amb 
una quantitat igual al valor dels bens destruïts o a l'import del deteriorament dels 
desperfectes.

El sol·licitant haurà de fer-se càrrec:
-  de la neteja de la Sala deixant-la en les mateixes condicions en que es trobi.

Article 9è. Infraccions i Sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributaries, aixi com a les sancions que 
a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà a allò previst en els articles 181 
i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

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.

En tot el que no hagi estat previst en aquesta Ordenança fiscal i que faci referència 
a l’aplicació, liquidació, efectivitat i recaptació de la taxa regiran les disposicions 
pertinents  de  la  legislació  de  règim  local  vigent,  i  les  altres  disposicions 
complementàries dictades –o que es dictin– per a la seva aplicació.
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Disposició final
Aquesta  ordenança,  aprovada  provisionalment  pel  Ple  en sessió  de  data  28 de 
setembre de 2012, serà aplicable a partir  del  dia després de la seva publicació 
íntegra  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  de Lleida  i  mantindrà  la  seva vigència 
mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
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