Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 7: Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de les
instal·lacions municipals.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 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, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix les taxes per utilització dels equipaments esportius municipals i
altres instal·lacions municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada per
posar a disposició dels usuaris béns i instal·lacions municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius a la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor
de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació d’equipaments esportius i instal·lacions
municipals.
Article 4. 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.
Article 5. Beneficis fiscals
Estaran exempts de pagament les entitats sense ànim de lucre, per a la realització de les
activitats que li són pròpies i les persones o entitats que duguin a terme una activitat de
manera gratuïta i en benefici de la població.
També estaran exempts les empreses del municipi per la realització de reunions o
formacions al seu propi personal.
També estaran exempts les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats
educatives destinades a infants i joves regulades pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de
regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18
anys.
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Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
il·luminació

20,00€

Mig dia: matí o
tarda
10,00€

il·luminació

30,00€

15,00€

il·luminació

20,00€

10,00€

il·luminació

30,00€

15,00€

30,00€

15,00€

CENTRE CIVIC I SOCIAL

Estiu

Hivern

Per hora

2,00€

4,00€

20,00€

25,00€

Utilització del camp de futbol sense
elèctrica
Utilització del camp de futbol amb
elèctrica
Utilització de la pista de bàsquet sense
elèctrica
Utilització de la pista de bàsquet amb
elèctrica
Utilització dels vestidors

Per dia (+ de 6 hores)

Dia sencer

UTILITZACIÓ SALA DE PLENS PER CASAMENTS
50,00€

Per casament *

*Quan un dels membres de la parella estigui empadronat al municipi de la Vall de
Bianya estaran exempts de la quota.
SALA POLIVALENT DE L’ESPAI JOVE DE
LLOCALOU
Per hora
Per dia (+ de 6 hores)
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Estiu

Hivern

2,00€

4,00€

20,00€

25,00€
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UTILITZACIÓ DE BENS IMMOBLES MUNICIPALS PER ACTES
PARTICULARS
Utilització de qualsevol recinte municipal per a finalitats particulars,
per hora o fracció
Utilització de qualsevol altre recinte municipal per a finalitats
particulars, per dia o fracció

16,00€
100,00€

Notes:
ESTIU: de l’1 d’abril al 30 d’octubre.
HIVERN: de l’1 de novembre al 30 de març.
- Les tarifes dels epígrafs esmentats no inclouen les despeses de neteja, assegurances i
vigilància que són a càrrec de l’entitat/persona organitzadora i donen dret únicament i
exclusivament a la utilització de l’espai de la instal·lació que correspongui.
En cap cas aquestes tarifes donen dret a la utilització de materials, equips electrònics o
altres elements que hi pugui haver a la instal·lació.
- L’Ajuntament podrà incloure condicions específiques a l’atorgament del permís
municipal, per a la realització de l’activitat que comporti l’ús de les instal·lacions
municipals.
Article 7. Període impositiu
El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme la
utilització efectiva de les instal·lacions municipals.
Quan no s’autoritzi la utilització esmentada al punt anterior, o per causes no imputables
al subjecte passiu no es pugui beneficiar de la utilització sol·licitada, procedirà la
devolució de la taxa satisfeta.
Article 8. Administració i cobrament
El pagament de les taxes s’efectuarà en retirar l’oportuna autorització d’ús de les
instal·lacions municipals a les oficines municipals.
Disposició final
La present ordenança, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19
d’octubre de 2016, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
La Vall de Bianya, 19 d’octubre de 2016
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