AJUNTAMENT DE LA GRANADA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS.

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització d’edificis i altres espais municipals.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de diferents sales dels edificis i altres espais de
propietat municipal.

Article 3. Subjectes passius.
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents les persones físiques que sol·licitin o es
beneficiïn de la utilització d’aquests espais.

Article 4. Quota tributària.
La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
EQUIPAMENTS
PISTA COBERTA - per esports i celebracions diverses
Particulars la Granada------------------------------------------------------------------------- 20,00€
Particulars fora la Granada------------------------------------------------------------------- 100,00€
+Fiança de 150€ per tots els actes
(En el cas de necessitar material divers el transport anirà a càrrec del peticionari.)
CASA DE CULTURA - Sala Polivalent Joan Sàbat per exposicions i/o tallers
Particulars la Granada-------------------------------------------------------------------------- 20,00€
Particulars fora la Granada------------------------------------------------------------------- 50,00€
+ Fiança de 150€ per tots els actes
Per classes o activitats diverses d’1 hora setmanal-------------------------10,00 €/mensuals
Per classes o activitats diverses de 2 hores setmanals--------------------20,00 €/mensuals
AJUNTAMENT - Sala de sessions per cerimònies
Residents a la Granada------------------------------------------------------------------------ 100,00€
No residents a la Granada-------------------------------------------------------------------- 200,00€
Quan el nombre d’assistents ho permeti l’acte podrà tenir lloc a un despatx polivalent, amb una tarifa de
50 €.
CENTRE CÍVIC
Auditori
½ dia
Organismes i entitats en actes privats -----------------100,00€ ----------------------Particulars la Granada--------------------------------------100,00€ ----------------------Entitats i particulars fora la Granada---------------------200,00€ ---------------------

1 dia
200,00€
200,00€
400,00€

+Fiança de 300,00€ per tots els actes
Sala Polivalent
½ dia
Organismes i entitats en actes privats ----------------- 50,00€ ----------------------Particulars la Granada-------------------------------------- 50,00€ ----------------------Entitats i particulars fora la Granada------------------- 100,00€ ----------------------+ Fiança de 150,00€ per tots els actes

1 dia
100,00€
100,00€
200,00€

Material divers
Taules (unitat) ------------------------------------------------------------------------------------ 0,60€
Cadirers (unitat) ---------------------------------------------------------------------------------- 0,30€
Nevera----------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00€
Graderia ------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00€
Climatització
Sala Polivalent -------------------------------15,00€ (½ dia)----------------------- 25,00€ (1 dia)
Auditori --------------------------------------------25,00€ (½ dia)----------------------- 50,00€ (1 dia)
Focus, equip de so, projector,etc.------------------------------------------------------------- 50,00€
Actes fora de l’horari establerts en el reglament d’ús, increment de 20€/h. (fracció mínima d’una hora) en
els preus establerts.

- Els preus de lloguer del camp de futbol són els següents:
Ús esportiu per usuaris i entitats de la Granada, sense afany de lucre, per utilització (màxim 2 hores)
Futbol 7 (mig camp i un vestidor).................20,00 €.
-

Futbol 11 (tot el camp i dos vestidors)..........40,00 €.

Abonament d’un espai esportiu per usuaris i entitats de la Granada, sense afany de lucre, per 12
utilitzacions.
Futbol 7 (mig camp i un vestidor).................200,00 €.
-

Futbol 11 (tot el camp i dos vestidors)..........400,00 €.

Ús esportiu per usuaris i entitats de fora de la Granada, sense afany de lucre, per utilització( màxim 2
hores)
Futbol 7 (mig camp i un vestidor).................30,00 €.
-

Futbol 11 (tot el camp i dos vestidors)..........85,00 €.

Ús de l’espai esportiu fora d’horari d’obertura segons calendari (conserge)......15,00 €.

Article 5. Acreditament i període impositiu.
1-

La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud per la utilització del servei, el qual no es durà a
terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

2-

En el supòsit d’utilitzacions que s’estenen a diversos mesos la taxa s’acreditarà quan s’iniciïn les
activitats en els edificis municipals.

Article 6. Règim de declaració i d’ingrés.
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de rebre el comunicat d’autorització i pagament de part
de l’Ajuntament.

Disposició final.
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2014,
entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del
dia 1 de gener de 2015. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.

L´ALCALDE-PRESIDENT

Sr. Joan Cols Canals

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Sra. Carme Jounou Torrent

AIXÒ ÉS EL QUE HI HAVIA ANTERIORMENT
Pista coberta (utilització per particulars)
Pista coberta (utilització per entitats de fora la Granada)
Sala Casa de Cultura ús particular (2 hores).
Sala de Casa Cultura per exposicions
(no residents a la Granada)(1/2 dia)
Camp de futbol (fracció 3h).
(Mínim 30,65 euros)
Fitxa per utilització llum pista
Espais municipals per cerimònies - residents a la Granada
Espais municipals per cerimònies - No residents a la Granada

Lloguer de taules i cadires a particulars:

18,03 euros/acte
120, euros/acte.
1,29 euros.
3,25 euros.
30,65 euros.
1 euro/fitxa.
100,00 €.
200,00 €

0,30 cèntims cadira.
0,60 cèntims taula.

Amb la sol.licitud s’haurà de dipositar una fiança de 60 euros, la qual serà retornada quan es
retorni el mateial i previa comprovació del mateix per l’Ajuntament.

- Utilització del Centre Cívic.
Auditori, mig dia
a. organismes i institucions……………………………………….….gratuït
b. entitats municipals, vinculat a alguna festa……………………...gratuït
c. entitats municipals, no vinculat a cap festa……………………...50’00€
d. entitats de fora de la Granada, sense graderia…….………….100’00€
e. entitats de fora de la Granada, amb graderia………………….150’00€
f. empreses de la Granada, sense grader………………………..100’00€
g. empreses de la Granada, amb graderia…………….………….150’00€
h. empreses de fora de la Granada, sense graderia.....………….300’00€
i. empreses de fora de la Granada, amb graderia………….……400’00€
Auditori, dia sencer
a. organismes i institucions……………………………………….….gratuït
b. entitats municipals, vinculat a alguna festa……………………...gratuït
c. entitats municipals, no vinculat a cap festa…………………….100’00€
d. entitats de fora de la Granada, sense graderia………...…..….200’00€
e. entitats de fora de la Granada, amb graderia………....……….250’00€
f. empreses de la Granada, sense graderia……….……………..200’00€
g. empreses de la Granada, amb graderia……….……………….250’00€
h. empreses de fora de la Granada, sense graderia…….……….600’00€
i. empreses de fora de la Granada, amb graderia……….………700’00€
+ Fiança de 300€ per a tots els actes
Sala de reunions, mig dia

a.
b.
c.
d.
e.

organismes i institucions………………….....………………….….gratuït
entitats munici.………………………………....…………………...gratuït
entitats de fora de la Gran….…………………......………………20’00€
empreses de la Granada……….………………....………………20’00€
empreses de fora de la Granada..………………....….………….50’00€

Sala de reunions, un dia
a. organismes i institucions..............…………………....……….….gratuït
b. entitats municipals………………....…………………....………...gratuït
c. entitats de fora de la Granada………..….……………....………40’00€
d. empreses de la Granada…………………………………....……40’00€
e. empreses de fora de la Granada…………………………….....100’00€
+ Fiança de 150€ per a tots els actes
Actes fora de l’horari establerts en el reglament d’ús, increment de 20€/h. (fracció mínima d’una
hora) en els preus establerts
- Als preus vigents d’utilització del Centre Cívic s’afegiran les mateixes tarifes per particulars.
- Els preus de lloguer del camp de futbol són els següents:
Ús esportiu per usuaris i entitats de la Granada, sense afany de lucre, per utilització (màxim 2
hores)
- Futbol 7 (mig camp i un vestidor).................20,00 €.
-

Futbol 11 (tot el camp i dos vestidors)..........40,00 €.

Abonament d’un espai esportiu per usuaris i entitats de la Granada, sense afany de lucre, per 12
utilitzacions.
- Futbol 7 (mig camp i un vestidor).................200,00 €.
-

Futbol 11 (tot el camp i dos vestidors)..........400,00 €.

Ús esportiu per usuaris i entitats de fora de la Granada, sense afany de lucre, per utilització( màxim
2 hores)
- Futbol 7 (mig camp i un vestidor).................30,00 €.
-

Futbol 11 (tot el camp i dos vestidors)..........85,00 €.

Ús de l’espai esportiu fora d’horari d’obertura segons calendari (conserge)......15,00 €.

