AJUNTAMENT DE BALSARENY

Ordenança Fiscal nº24

TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS , UTILITZACIÓ I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA SALA POLIVALENT EL SINDICAT
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local , aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació de serveis i la realització d’activitats en la sala polivalent El Sindicat.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, la realització d’activitats o
utilització de les instal·lacions de la sala polivalent El Sindicat.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats que es refereix l’article 33 de la llei General Tributària que sol·licitin o
es beneficiïn de la prestació de serveis, de la realització d’activitats, o de l’utilització de les
instal·lacions de la sala El Sindicat.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1.
A) Ús de la sala:
-

SALA GRAN, planta baixa: 250,00 euros / dia o fracció
SALA PETITA, primer pis: 100,00 euros / dia o fracció

B) Neteja de la sala:
-

Tarifa 1: 200,00 euros
Tarifa 2: 160,00 euros
Tarifa 3: 100,00 euros
Tarifa 4: 75,00 euros
Tarifa 5: 50,00 euros
Tarifa 6: 25,00 euros

Les tarifes s’aplicaran en funció de la previsió de neteja i d’acord amb l’espai utilitzat i el
tipus d’activitat a realitzar.
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2. Per activitats amb cobrament d’entrada l’Ajuntament podrà substituir les quanties
anteriors pel cobrament del 12 % de la recaptació que es faci.
3.
- Utilització de la sala per entitats o associacions
sense ànim de lucre de Balsareny, amb activitats
sense cobrament d’entrada.
- Utilització per l’Associació Comissió de la Festa
dels Traginers.
- Utilització per Administracions públiques o
associacions sense ànim de lucre per actes d’interès
general o que puguin comportar un benefici o siguin
d’interès per Balsareny.

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Article 5. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita en el moment en que es concedeixi l’autorització per la utilització de la
sala i pel període que abasti l’autorització.
Article 6. Liquidació i d’ingrés
1. La liquidació de la taxa i si s’escau de l’aplicació de la bonificació s’aprovarà per decret
d’alcaldia o òrgan en qui delegui.
2.Els imports liquidats s’ingressaran pel subjecte passiu a la Tresoreria municipal en els
períodes establerts en el reglament general de recaptació i amb anterioritat a la utilització de
la sala.
Article 7. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
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DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
del dia 30 d’ octubre de 2014, regirà a partir d’1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins
la seva modificació o derogació expressa.
Balsareny, 30 de desembre de 2000.

Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari.

MODELS
Cal un model d’instància ( model d’instància normal) i acompanyar la pòlissa de
responsabilitat civil.
Model de decret d’autorització i liquidació de la taxa: ( semblant al decret d’obres).

Amb les següents condicions:
Abans de l’utilització de la sala caldrà haver ingressat a la tresoreria municipal l’import de la
taxa corresponent.
La persona física o jurídica que hagi obtingut aquesta autorització serà responsable dels
danys i perjudicis a tercers que es puguin produir a conseqüència de les activitats que es
realitzin a la sala així com d’un mal ús de les seves instal·lacions.
La persona física o jurídica que hagi obtingut aquesta autorització serà responsable dels
danys ocasionats a les instal·lacions o equipaments de la sala.
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