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TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL LOCAL SOCIAL DE CAN ROSSELL

ARTICLE 1r- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
novembre i d’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per a la utilització privativa del local social de Can Rossell
que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
ARTICLE 2n- Fet imposable
1) Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa del local social de Can
Rossell amb el seu mobiliari i equipament habituals.
2) L’ajuntament de Torrelavit es reserva el dret a no permetre la utilització privativa
de la sala per motius organitzatius o per altres motius d’interès general, a
proposta de la regidoria competent o de l’Alcaldia.
3) No s’autoritzarà la utilització privativa del local social de Can Rossell en festivitats
de caràcter popular i tradicional (revetlles, Nadal, Cap d’any, Festa Major i
similars).
ARTICLE 3r- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, i també les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària que sol·licitin la cessió de l’equipament consignat a l’article
segon d’aquesta ordenança, constituent en conseqüència un aprofitament privatiu de la
sala d’actes.
ARTICLE 4t- Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributaria.

ARTICLE 5è- Beneficis fiscals
Estaran exemptes del pagament de la taxa les entitats i els organismes que es relacionen
tot seguit:
1) les administracions públiques per a actes d’interès públic,
2) les entitats, associacions i fundacions en les quals l’ajuntament estigui
representat,
3) les entitats i associacions amb seu a Torrelavit que realitzin activitat pròpies del
seu objecte o finalitat.
4) Veïns del nucli de Can Rossell que tenen assignat un ús assidu del local.
ARTICLE 6è- Quota tributària
La quota tributària a satisfer per fer un ús privatiu del local social de Can Rossell es
determinarà d'acord amb les tarifes que es recullen en els quadres següents:

UTILITZACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE CAN ROSSELL

EUROS/HORA

Utilització del local per cursos, reunions o assajos
Entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre

7 €/hora

Altres entitats, associacions i fundacions

9 €/hora

Utilització del local per altres usos
Persones físiques residents de Torrelavit:
−

d’1 a 4 hores (amb un mínim de dues hores)

−

a partir de la cinquena hora

10 €/hora
8 €/hora

Altres persones físiques o entitats:
−

d’1 a 4 hores (amb un mínim de dues hores)

20 €/hora

−

a partir de la cinquena hora

16 €/hora

La utilització de l’equipament municipal que és objecte de la present taxa no permetrà
en cap cas el fraccionament temporal del seu ús.
Utilització d’enllumenat exterior: 3 €/hora.

ARTICLE 7è- Fiança
1. S’estableix una fiança de 100 € per la utilització del local per garantir la correcta
utilització del mateix, la reposició de possibles desperfectes i la neteja del mateix.

2. Estan exempts del dipòsit de la fiança les entitats i organismes detallats en
l’article 5è. No obstant això, en el cas que es produís algun desperfecte,
deteriorament o manca de neteja en l’equipament, respondrà l’entitat, que en cas
de ser beneficiària d’una subvenció de l’Ajuntament, se li podrà retenir l’import
corresponent a càrrec de la subvenció atorgada, a excepció de que l’import hagi
estat abonat directament per l’entitat amb anterioritat.

3. La devolució de la fiança tindrà lloc, un cop s’hagi verificat per part de
l’Ajuntament, la correcta utilització i neteja de l’equipament. En el cas que
detectés algun desperfecte o la insuficient neteja del local, s’efectuarà directament
per l’Ajuntament i el seu cost anirà a càrrec del sol·licitant. Si el cost efectiu
assumit per l’Ajuntament pels esmentats conceptes resultés superior a l’import de
la fiança prestada, s’exigirà el pagament de la diferència. En cas contrari es
retornarà també al dipositari la diferència produïda.
ARTICLE 8è- Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en les tarifes d'aquesta taxa.
ARTICLE 9è- Pagament de la taxa i la fiança
Els sol·licitants hauran de fer efectiva la taxa i constituir la fiança, si escau, a la Tresoreria
de l’ajuntament, amb una antelació mínima de 2 dies laborables abans de la data prevista
per fer ús del local social de Can Rossell.
La cancel·lació de l’activitat comportarà la devolució de la taxa i la fiança sempre i quan
es notifiqui al propi ajuntament amb una antelació mínima d’1 dia laborable.

ARTICLE 10è- Assegurança
Per a reservar el local l’ajuntament podrà, segons les circumstàncies que conflueixin en la
petició, demanar al peticionari la contractació d’una pòlissa que cobreixi la responsabilitat
civil i els possibles desperfectes que es puguin ocasionar amb la utilització del local o

presentar un certificat de la seva asseguradora que especifiqui que l’activitat queda
coberta en ambdós conceptes. En aquest sentit, la pòlissa o el certificat hauran
d’especificar literalment que “l’assegurança cobreix allò que es preveu en l’article 10è de
l’Ordenança reguladora de les taxes per a la utilització privativa del local social de Can
Rossell”.

El rescabalament per qualsevol dany que es pugui produir i que no quedi cobert per
l’assegurança contractada pel peticionari de la sala o per les assegurances de
l’ajuntament de Torrelavit anirà a càrrec del peticionari de la sala.
ARTICLE 11è- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributaria.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia 19 de desembre de 2016 a Torrelavit, començarà a regir a partir de moment que
esdevingui ferma la seva aprovació definitiva i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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