ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS DE DESTINACIÓ SOCIO-CULTURAL I LÚDICA
====================================================================

Article 1. Fonament i naturalesa
---------------------------------------------A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les dependències dels equipaments
municipals de destinació socio-cultural i lúdica

Article 2. Fet imposable
------------------------------------Constitueix el fet imposable de la taxa per la utilització de les dependències dels
equipaments municipals de destinació socio-cultural i lúdica quan es per usos particulars
no dedicats a activitats de caire cívic.

Article 3. Subjectes passius
-----------------------------------------Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i entitats que sol·licitin la utilització de les dependències dels equipaments
municipals de destinació socio-cultural i lúdica.

Article 4. Quota tributària
------------------------------------1. La quota a satisfer per aquesta taxa és en concepte de drets d’utilització per dia de les
dependències dels equipament municipals següents:
- Local Social Municipal
- Centre Cultural i Lúdic
2. La quantia de la taxa es determinarà aplicant el quadre de les tarifes següent:
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I.- LOCAL SOCIAL
SALA D’ACTES
84 euros/dia
15 euros/hora

EN GENERAL
DEL MUNICIPI DE LES
CABANYES

PER ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE
EXTERNES AL MUNICIPI
DE LES CABANYES

ALTRES
DEPENDÈNCIES
46 euros/dia
10 euros/hora

Exempts
Fins un 95% de bonificació sobre tarifa
genèrica

II.- CENTRE CULTURAL I LÚDIC
TOTES LES DEPENDÈNCIES
SALA AUXILIAR

FESTES PARTICULARS
ALTRES EMPRESES
DEL MUNICIPI DE LES
PER ENTITATS SENSE ÀNIM CABANYES
DE LUCRE
EXTERNES AL MUNICIPI DE
LES CABANYES
PER ÚS DE FORMA
PERIÒDICA, PER PART
D’ENTITATS ESPORTIVES O
CULTURALS SENSE ÀNIM
DE LUCRE, PEL
DESENVOLUPAMENT DE
LES SEVES ACTIVITATS,

Menys 100
persones

Més 100
persones

75 euros/dia
14,00 euros/hora

188 euros

375 euros

75 euros

501 euros

1.001 euros

exempts
Fins un 95% de bonificació sobre tarifa genèrica

RADICADES I AMB LA MAJOR
PART DE LA SEVA ACTIVITAT
A LES CABANYES

52 euros/mes

NO RADICADES O SENSE LA
MAJOR PART DE LA SEVA
ACTIVITAT A LES CABANYES

Fins a un màxim de 20 hores/setmana = 150 €/mes
Més de 20 hores/setmana = 200 €/mes

3. Per la seva efectivitat s’ha de dipositar una fiança per una quantitat DEL DOBLE al de
l’import de la taxa a satisfer, en el cas d’ús de forma periòdica, la fiança serà per una
quantitat IGUAL a una mensualitat de l’import de la taxa a satisfer. Les fiances
dipositades seran retornades acabada la utilització i verificat el correcte estat de
l'espai disposat
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Article 5. Acreditament, període impositiu i condicions d'ús
-----------------------------------------------------------------------------------------1. La Taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des de que l'Ajuntament autoritza l'ús
de les dependències dels equipaments municipals de destinació socio-cultural i lúdica.
2. L'autorització de l'ús de les dependències dels equipaments municipals comporta,
automàticament, el compliment, per part del sol·licitant, de les condicions d'ús
següents:
a) En les dependències del Local Social Municipal:
- Franja horària per la seva utilització: de 9 a 1 hores
- Foro màxim de 50 persones.
b) En les dependències del Centre Cultural i Lúdic:
- Franja horària per la seva utilització: de 9 a 1 hores
- Foro màxim de 400 persones.

Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
--------------------------------------------------------El pagament es farà en metàl·lic en el mateix moment en que l'Ajuntament autoritza la
utilització de les dependències dels equipaments municipals de destinació socio-cultural i
lúdica.

Article 7. Infraccions i sancions
---------------------------------------------El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.

Disposició final
--------------------------La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en la
sessió celebrada el dia 17 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada en
la mateixa data., regirà a partir d’1 de gener de 2002 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 20 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005
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Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 15 de novembre de 2005, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 13 de novembre de 2006, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 24 d'octubre de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 22 d'octubre de 2008, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 21 de gener de 2009 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 26 d'octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 24 d'octubre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 23 d'octubre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 26 de febrer de 2014, entrarà en vigor el dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 17 d’octubre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Les Cabanyes, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
l'Alcalde,
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El secretari,
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