Ajuntament
EL BRUC

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I ESPAIS MUNICIPALS

Article 1r.- Disposició general
En ús de la facultat concebuda per l’article 133.2 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'aprofitament especial per la utilització d’equipaments i
espais municipals, atenent-se al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable l'ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’equipaments i espais
municipals per a realitzar-hi per part dels subjectes passius degudament autoritzats, activitats o actes
permanents o continuades o de caràcter esporàdic, inclosa la celebració de cerimònia civil de
casament.

Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones naturals o jurídiques que es beneficien d’aquesta
utilització i que així ho han sol·licitat expressament.
Resten exemptes del pagament d’aquesta taxa les Associacions i entitats sense ànim de lucre,
degudament registrades, ja sigui al Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Registre d’entitats esportives
de la Secretaria General de l’Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya o
al registre equivalent per les entitats de caràcter polític, religiós o sindical; per tal de poder realitzar
les seves activitats dirigides als seus associats i a la ciutadania d’El Bruc així com els Grups de
persones que organitzin una activitat dirigida a la ciutadania d’El Bruc sense afany de lucre.
Les anteriors exempcions s’acreditaran mitjançant la justificació de l’alta al registre d’entitats
corresponent, i en el supòsit de grups, mitjançant l’acreditació del contingut de l’activitat, prèvia
identificació de la persona física que actua com a mandatària verbal de l’esmentat grup.
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Article 4t.- Responsables i successors
La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5è.- Quota tributària
La quota tributària a liquidar segons el cas serà:

ACTIVITATS I ACTES ORGANITZATS PER SUBJECTES PASSIUS
DEGUDAMENT AUTORITZATS

QUOTA

a) - Per actes i activitats permanents (considerant-se dia sencer no
fraccionable i que l'activitat s'ha de repetir amb la mateixa freqüència
i amb caràcter setmanal)

30,00 €/dia
amb un màxim
de 240,00 €/mes

b) - Per actes i activitats esporàdiques (considerant-se dia sencer no
fraccionable)

80,00 €/dia

Celebració d'una cerimònia civil de casament
Quota cap de setmana

QUOTA
80,00 €/dia

Neteja

40,00 €/dia

Quan sigui necessària la neteja extraordinaria (*)
(*) Es considera neteja extraordinària quan es llenci arròs, pètals, i similars.
S’elimina la bonificació del 100% a les persones empadronades al municipi del Bruc.
Article 6è.- Acreditament
La taxa es merita i, per tant, l'obligació de pagar es genera en el moment del lliurament de la
documentació que constitueix la llicència per l’ús de les sales d’actes i per a activitats en equipaments i
espais municipals en un dia i horari concret.
Article 7è.- Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació
En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit al Registre General la llicència per a l'ús dels
serveis municipals motiu de la taxa, amb una antelació mínima de set dies hàbils i acomplir
estrictament amb les prescripcions establertes en la reglamentació municipal vigent en cada moment.
La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada i el sol·licitant
haurà de satisfer-la o acreditar el seu pagament, en l'acte del lliurament de la documentació motiu de
la regulació d'aquesta ordenança.
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Article 8è.- Deteriorament del domini públic local
De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa
o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari,
sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ del seu import.
Si els danys són irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels béns
destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
previstos en aquest article.

Article 9è.- Falta de pagament de la taxa
La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si s’escau, a la revocació de l'autorització
administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti.

Disposició addicional
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.

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a El Bruc, a 20 d’octubre de 2017
començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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