AJUNTAMENT DE JUNEDA

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS D’ÚS PUBLIC LOCAL

Article 1 – Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4.o) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilització dels edificis d’ús públic local, que es regirà
per la present Ordenança Fiscal.

Article 2 – Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats
administratives de competència local que derivi de la utilització dels edificis d’ús públic
local.

Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de
realització d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet
imposable de la taxa.

Article 4 – Responsables
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.

2.

Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix

l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.

3.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment

previst en la Llei General Tributària.
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Article 5 – Exempcions i bonificacions
Aquestes tarifes tindran caràcter irreductible llevat dels casos als que sigui d’aplicació els
avantatges econòmics regulats en l’article següent.

Article 6 – Quota tributària
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
IMPORT

FIANÇA

50,00 €/hora
25,00 €/ hora
10,00 €/ hora

100,00 €
100,00 €

60,00 €/hora
30,00 €/ hora
10,00 €/ hora

100,00 €
100,00 €

Pavelló Poliesportiu - Pista Parc Alegria:
Activitat puntual:
• Amb calefacció
• Sense calefacció
Activitats i/o cursets regulars
Camp de Futbol
Activitat puntual:
• Amb llum
• Sense llum
Activitats regulars
Complex Cultural
Activitat puntual/ sala:
• Amb calefacció:
• Sense calefacció:
Activitat/ curs regular

15,00 €/hora
10,00 €/hora
5,00 €/ hora

Teatre Foment
Activitat puntual:
• Amb Calefacció
• Sense Calefacció
Activitats i/o cursets regulars
Tècnic de so i llum de la sala per funció pública

50,00 €/hora
30,00 €/ hora
10,00 €/ hora
10,00 €/ hora

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
Gaudiran d´exempció de la taxa aquelles entitats culturals i esportives de Juneda que no
tinguin ànim de lucre, i que estiguin degudament enregistrades com a entitats.
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Article 7 – Meritació i període impositiu
1.

L'obligació de contribuir neix des que s'inicia tal utilització mitjançant l'entrada als

recintes dels equipaments, o des que s'utilitzin els serveis que es detallen en la quota
d'aquesta taxa.

2.

Quan s’iniciï la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de

competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix amb el
pagament de la quota, que es liquidarà per cada acte al retirar l’oportuna autorització
d’entrada a l’equipament municipal per a la seva utilització.

3.

Els drets liquidats per l’aplicació de la quota autoritzen la utilització dels mateixos

durant el temps en què l’usuari resti en el recinte.

Article 8 – Règim de declaració i ingressos
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.

Article 9 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
aprovat per l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió de data 3 d´octubre de 2013, començarà a
regir a partir de la seva aprovació definitiva i publicació al B.O.P número 217 de 25 de
novembre de 2.013., i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

El secretari

Vist i plau
L’Alcalde

C/Major, 13 • 25430 Juneda (Les Garrigues)
Tel. 973 150014 • Fax. 973 151054 • A/e: ajuntament@juneda.cat • Web: www.juneda.cat

