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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA CASA DE LA CULTURA DE BELLREGUARD
PER PARTICULARS, ASSOCIACIONS, EMPRESES I ALTRES.
Article 1r. - Concepte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò
disposat als articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les
dependències municipals de la Casa de Cultura de Bellreguard per particulars, associacions,
empreses i altres i es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. - Subjectes passius i obligats al pagament
Són subjectes passius d'aquesta taxa i obligats al pagament de la mateixa qui es beneficie
dels serveis o activitats prestats o realitzats, així com la utilització de dependències municipals.
Article 3r. - Quota tributària.
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada d'acord amb la
següent tarifa:
CONCEPTE

€/DIA

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS – EXCLOENT SALÓ D'ACTES
(Events culturals, lúdics i socials amb ànim de lucre...)

100.- €

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BODES

100.- €

SALÓ D'ACTES (Events culturals, lúdics i socials amb ànim de lucre...)

500.- €

Article 4t.- Meritació.
La present taxa es meritarà i naix l'obligació de contribuir en el moment de presentació de la
corresponent sol.licitud d'ús de les instal.lacions municipals.
Article 5t.- Normes de gestió i ingrés.
Aquesta taxa es liquidarà en règim d'autoliquidació i els subjectes passius estan obligats a
ingressar l'import prèviament a la prestació del servei.
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La concessió d'autoritzacions per a la utilització de les instal.lacions, estarà supeditada a les
necessitats pròpies de l'Ajuntament, no havent-hi lloc a reclamacions que per alguna circumstància
haja de suspendre's o modificar-se l'horari autoritzat.
Les sol.licituds d'utilització es presentaran per escrit en el Registre General de l'Ajuntament,
a les qual s'adjuntarà la justificació documental, si s'escau, del pagament d'aquesta taxa.
Serà competència del Regidor Delegat de Cultura autoritzar la utilització de les
dependències. Cas d'urgència l'Alcaldia podrà resoldre l'autorització mitjançant decret.
Els serveis tècnics municipals podran inspeccionar les operacions de muntatge i serà
obligatori per al sol.licitant sotmetre's a les indicacions que li formulen.
Els usuaris es responsabilitzaran del compliment de les mormes d'ús i funcionament de les
instal.lacions utilitzades, tot d'acord amb el següent:
Finalitzat l'acte, el sol.licitant s'obligarà a deixar qualsevol de les dependències utilitzades en
l'estat i condicions en què es trobaven abans de la seua utilització.
L'Ajuntament no és responsabilitzarà, en cap cas, dels desperfectes, trencament, pèrdua o
robatori que pogueren sofrir els materials i decorats dipositat en les instal.lacions municipals durant
els dies necessaris per a la realització de l'activitat.
L'Ajuntament es reserva la facultat de poder exigir una fiança de fins 300.- € per a les
activitats que considere oportunes. Els sol.licitants de la utilització hauran de dipositar l'esmentada
fiança amb 24 hores d'antelació, al menys de la data en què haja d'efectuar-se el acte.
Seran a compte dels usuaris de la utilització:
−
−
−

El pagament de qualsevol tribut que grave l'acte.
Drets d'autor.
Qualsevol altra despesa que puga produir-se amb motiu de la celebració de l'acte i que no
estiga comprés específicament com a obligació a càrrec de l'Ajuntament.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a tercers.
L'incompliment d'aquesta prohibició comportarà la seua anul.lació.
Article 6é. Exempcions i bonificacions

Estaran exempts d'aquesta taxa els particulars, associacions, societats i altres sense ànim de
lucre i que sol.liciten l'ús les instal.lacions municipals amb objectius culturals, socials o d'interés
públic, tot d'acord amb el següent:
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Que així ho s'acredite davant l'òrgan municipal competent.
Que tinga naturalesa gratuïta.
Que cas de no gratuïtat, que la recaptació de l'event objecte de l'ús tinga finalitat benèfica.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent a la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, fins la seua modificació o derogació expressa.

