ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS CULTURALS,
ESPORTIUS I CÍVICS DEL MUNICIPI DE PAU.
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per el que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals,
esportius i cívics municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa d’alguna o de diverses
sales del Centre Cívic, o de les instal·lacions de la Sala Esportiva municipal, o del Parc
esportiu del municipi de Pau.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin la prestació del servei o les que resultin beneficiades per
l’aprofitament privatiu del centre cívic, o de la Sala esportiva municipal o del Parc
esportiu.
Article 4t. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. Estan exempts de pagament per la utilització dels equipaments objecte d’aquesta
ordenança, les entitats locals, i altres, sense ànim de lucre, o que es realitzi amb el
suport o col·laboració de l’Ajuntament de Pau i concordi amb la finalitat de
l’equipament.
2. També restaran exempts:
- Els actes oberts a tothom, que organitzin les Comissions de Festes.
- Els artistes plàstics empadronats al municipi, per a fer exposicions, quan s’organitzi o
es col·labori amb l’Ajuntament.
La col·laboració consistirà en la donació d’una de les seves obres la qual serà
seleccionada per acord de les dues parts.

Article 6è.- Fiances
L’Ajuntament es reserva el dret de requerir als sol·licitants la constitució d’una fiança
en garantia dels danys o desperfectes que es puguin produir durant la realització de
l’activitat sol·licitada.
La fiança serà retornada en el moment en que finalitzi l’activitat pel qual s’ha dipositat,
un cop s’hagi verificat el correcte estat dels materials i els espais utilitzats.
Article 7è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquestes taxes és la que es fixa als apartats següents:
7.1. TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
Funcions organitzades per entitats del municipi sense ànim Gratuïta
de lucre
Funcions organitzades per entitats de fora del municipi sense Gratuïta
ànim de lucre
Funcions organitzades per entitats locals amb ànim de lucre
Sala de Ball

70,00 €

Sala d’actes

50,00 €

Actes per a la celebració d’ assemblees, casaments, Empadronats o contribuents
conferències i similars (Sala d’actes o exposicions)
d’IBI: 30,00 €/ús
No Empadronats: 50,00 €/ús
Actes privats( celebracions, aniversaris..) sala de ball.
Empadronats o contribuents
d’IBI: 50,00 €/ús
No empadronats: 70,00 €/ús
Aula d’Estudi
5,00 €/hora
20,00 €/mensuals (2 dies
setmanals)

Suplement servei neteja 30,00 €.
En els supòsits previstos a la taula anterior, l’horari establert serà per un període
màxim de 5 hores.
7.2. TAXA PER UTILITZACIÓ SALA ESPORTIVA MUNICIPAL
S’estableix taxes d’utilització de la Sala esportiva municipal, dins de l’horari establert
per l’ajuntament:

Sala esportiva
municipal

Col.lectius

Suplement dutxes

5,00 €/Hora

5,00 €/persona.

7.3. TAXA PER UTILITZACIÓ DEL PARC ESPORTIU MUNICIPAL
S’estableix taxes d’utilització del Parc esportiu municipal, dins de l’horari establert per
l’ajuntament:
LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA –
PREU PER HORA - ENTRENAMENT i/o PARTIT
Laborable

Dissabtes i/o festius

Col.lectius

20,00 €/ hora

35,00 €/ hora

Funcions organitzades per
entitats del municipi sense
ànim de lucre

Gratuïta

Gratuïta

Funcions organitzades per
entitats de fora del municipi
sense ànim de lucre

Gratuïta

Gratuïta

Suplements:
Col.lectius

Utilització vestuaris
Utilització enllumenat

25,00 €.
4,00 €/hora

Individual
5,00 €
4,00 €/hora

Article 8è.- Acreditament, declaració i ingrés
El pagament de la taxa corresponent i la constitució de la fiança s'efectuarà, com a
regla general, amb un mínim de 7 dies abans de la utilització del local de manera que
no s'hi permetrà l'accés si no s'acredita haver efectuat l'ingrés, i constituïda la fiança, si
s’escau, a la Tresoreria municipal.
Article 9è. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i
l’Ordenança fiscal general.

La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
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 de règim local.
El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació
expressa.
PAU, 6 de febrer de 2012

