AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23

Reguladora de:

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de
conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca estableix el preu públic per a
l’ús de les diferents sales i dependències municipals, especificades en el reglament d’ús
dels locals de titularitat municipal.

Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús o aprofitament especial dels espais i
locals dels edificis municipals detallats en el reglament esmentat.

Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor dels
quals s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat municipal, o els que es beneficiïn
de l’aprofitament, si es que es aquest es va dur a terme sense l’autorització
corresponent.

Article 4t.- Quantia.
1.- La quantia dels preus públics per la utilització de locals de titularitat municipal serà
la que es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent:
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LOCAL
1. Església vella

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT
a) Exposicions

QUOTA

DIPÒSIT/
FIANÇA

100,00€/setmana
150,00€/2 setmanes
250,00€/mes
Bonificació del 100% a artistes locals i
entitats públiques i associacions sense
ànim de lucre

b) Casaments

103,00€ veïns empadronats al
municipi.

155,00€ altres
c) Altres activitats puntuals

2. Local de la cooperativa

3. Centre cívic

4. Local de la piscina

5. Pista poliesportiva escola

258€/dia

5,20€/hora

a) Festes i similars

258,00€/dia

b) Altres activitats

10,35€/hora

c) Actes/espectacles

Segons tarifes en cada espectacle
Nota: Per Decret d'alcaldia s'establiran
prèviament les tarifes en cada cas
concret.

a) Festes i similars

155,00€/dia

b) Altres activitats

7,25€/hora

a) Sense llum

31,00€/hora

b) Amb fitxa llum

1,05€ més/hora

103,00 €

51,55 €

NOTA COMÚ: L’Ajuntament podrà concedir una bonificació de fins al 100% de la quota, en el
supòsit de tractar-se d’activitats d’interès local, en les sol·licituds efectuades per part de
persones i/o entitats del municipi sense finalitat lucrativa. Aquesta bonificació s’avaluarà a
partir de cada sol·licitud presentada.
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1.- Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos, durant la realització dels actes o
activitats, per personal municipal.
2.- El preu indicat inclou llum, calefacció i aire condicionat.
3.- Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió
d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la
Junta de Govern Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels
mateixos.

Article 5è.- Bonificacions
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions que a
continuació es detallaran, en funció del subjecte passiu que demana l’autorització,
caràcter o finalitat de l’activitat que es proposa desenvolupar i el seu grau d’interès
públic, general i específic per als veïns i residents al municipi.
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per l’interessat
qui, a l’efecte, aportarà la documentació que consideri adient.
1.- Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les
societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per actes
d’interès general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi;
bonificació 100%.
2.- Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb domicili en el
municipi de Castellfollit de la Roca, excepte si realitza activitats obertes al públic
amb cobrament d’entrada o quota; bonificació 100%.
3.- Si el sol·licitant és una persona o entitat sense ànim de lucre que vol exposar la seva
obra a l’església/museu del municipi; bonificació 100%.

Article 6è.- Normes de gestió
1.- La Liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa resolució en que s’autoritza
l’ús especial i haurà de fer-se efectiva, en tot cas, abans del inici d’aquest.
2.- Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat.
3.- Quan per causa de la utilització els béns municipals resultessin malmesos o amb
desperfectes, el titular de l’autorització, sense perjudici del pagament del preu
públic corresponent, restarà obligat al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció o reparació dels danys causats.
4.- L’Ajuntament emetrà un rebut acreditatiu del pagament.

Article 7è.- Obligació de pagament
1.- L’obligació del pagament dels preus públics regulat en aquesta ordenança neix en el
moment de sol·licitar l’autorització d’ús dels espais o locals municipals.
2.- Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant coneix l’estat del
equipament que sol·licita, i s’obliga en aquest acte a no fer cap reclamació l’efecte.
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3.- El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria
municipal.

Article 8è.- Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’estarà al que al
respecte determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei
de Taxes i preus públics i la resta de disposicions concordants.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el tràmit de publicació
preceptiu i transcorregut el termini establert en l’article 65.2, en relació al 70.2 de la
Llei 7/1985, de bases del règim local.

El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Diligència de modificació
Aquesta Ordenança ha estat modificada per acord del Ple de l'Ajuntament ferm a partir
del dia 27/10/2015, i romandrà vigent en els termes aquí establerts, fins que es deroguin
o modifiquin.

Diligència de transcripció
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2017.
Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

