AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ D’EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MUNICIPAL

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
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 158 a 19 d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa
per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús de qualsevol dels edificis municipals i el seu
utillatge o mobiliari, en els termes especificats en les tarifes contingudes en la present
Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es
beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus representants legals.
Article 4. Condicions d’utilització
L’usuari és, a tots els efectes, responsable civil pels desperfectes ocasionats en les sales en
l’exercici de l’activitat o, en els bens durant el seu ús.
Article 5. Gestió
Les entitat locals podran exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
Article 6. Cobrament
1.- L’obligació de pagar neix des del moment en què es demana l’ús de la sala o del material
concret.
2.- Quan per causes no imputables a qui té l’obligació del pagament, el servei o l’ús no es
presta o desenvolupa, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Article 7. Fixació
1.- L’establiment o modificació de la taxa correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici
de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, conforme a l’article 23.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2.- Les quanties que es fixen són:
a. DISPOSICIÓ D’EDIFICIS O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
-

La utilització dels vestidors de la pista poliesportiva, amb el servei de dutxes: 75 €.
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-

Les persones empadronades: 10 €
Pista poliesportiva, utilitzada de dia: 20 €
Les persones empadronades: 0 €
Pista poliesportiva, utilitzada de nit: 50 €
Les persones empadronades: 0 €
Ús de la sala social: 8 € l’hora, amb un mínim de 50 € i s’ha de deixar neta
Les persones empadronades: 0 €
Instal·lació de firetes: 10 € per dia i fireta

b. UTILLATGE MUNICIPAL.
- Per l’ús de taules: 2,5€/taula
- Per l’ús de cadires: 1€ cada 10 cadires.
- Per transport per part de la brigada d’aquest material al lloc indicat per l’interessat:
15€.
3.- En el cas de la disposició d’edificis o instal·lacions municipals, s’exigirà una fiança de
100€, suposant 50€ de fiança en concepte de conservació de les instal·lacions i 50€ en
concepte de neteja de la instal·lació.
Si es deixa en bon estat i degudament recollit i net, es retornaran els 100€. En cas que no
sigui així, es retornarà la part proporcional.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest preu públic seran d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal 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 2005. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió
plenària celebrada el 24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida
número 155 de data 9 de desembre de 2004.
DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 8, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 2 de novembre de 2010, publicat en el BOP de Lleida
número 159, de dia 13 de novembre de 2010, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes
executius en el BOP de Lleida, número 182, de 30 de desembre de 2010.
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Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2011, els articles no modificats, restaran
vigents. Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal 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 2005. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió
plenària celebrada el 24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida
número 155 de data 9 de desembre de 2004.
DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 8, on ja consta el redactat nou,
segons aprovació provisional de data 2 de novembre de 2010, publicat en el BOP de Lleida
número 159, de dia 13 de novembre de 2010, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes
executius en el BOP de Lleida, número 182, de 30 de desembre de 2010.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2011, els articles no modificats, restaran
vigents. Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal 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 2020. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió plenària celebrada el 15
d’octubre de 2019. Publicada íntegrament en el BOP de Lleida número 245 de data 20 de
desembre de 2019.
DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada segons aprovació provisional de data 15
d’octubre de 2019, publicat en el BOP de Lleida número 245, de dia 20 de desembre de
2019, va esdevenir definitiu.
Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2020.
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