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No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
No obstant, es poden concedir bonificacions parcials o totals en els casos següents:
a) Quan l’entitat sol·licitant tingui subscrit un conveni de col·laboració amb aquest
Ajuntament i així es contempli en el conveni.
b) Quan per la tipologia de l’acte s’acordi declarar-lo d’interès municipal. En aquest
cas el cost que se’n derivés de l’ús aniria a càrrec de l’àrea corresponent.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de les tarifes següents, per hora o fracció,
amb un mínim d’una hora d’utilització o aprofitament i reserva de les instal·lacions
municipals.
Per la determinació de la tarifa caldrà tenir en compte l’ús de les instal·lacions, la neteja,
el personal i el material:
Descripció de les instal·lacions / béns municipals

A) ÚS DE LES INSTAL·LACIONS /BÉNS
MUNICIPALS municipals

€/1a hora d'un dia
Sense
llum

Amb llum

€/h/dia per la 2a i
següents hores o
fracció
Sense llum

Amb llum

Actes particulars sol·licitats per: 1.- empreses,
persones físiques o entitats no municipals (generin o
no benefici econòmic), i 2.- entitats municipals que
realitzin actes que si generin un benefici econòmic,
que es realitzi en els següents espais municipals:
ATENEU
Sala d'audivisuals
Sala teatre

43,38
229,33

21,69
105,37

CENTRE CULTURAL
Sala d'audiovisuals
Hotel d'entitats

43,38
22,00

21,69
22,00

ESCOLA DE DANSA
Aula gran
Aula petita

98,14
92,97

36,16
30,99

22,00
109,50
95,70

22,00
21,69
19,84

PAVELLÓ PISCINES
Pavelló piscines tancat (per activitats esportives)
Pavelló piscines tancat (per altres activitats)
Pavelló piscines obert

79,75

16,53
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PROMO
OCIÓ ECONÒ
ÒMICA
Sala
a1
Sala
a2
Sala
a3
Sala
a4
Sala
a5
Sala
a6
Sala
a7
Sala
a de reunions
s

43,38
43,38
43,38
43,38
43,38
43,38
43,38
43,38

21,69
21,69
21,69
21,69
21,69
21,69
21,69
21,69

ALTRES
S
Escoles
s Velles
Moll esttació
Les Monges
els joves
Local de

22,00
22,00
22,00
22,00

22,00
22,00
22,00
22,00

Horts

15€/any

ALTRES
S DIFERENT
TS DELS ANTERIORS
Per insttal·lacions de
e fins a 100m
m2
2
Per insttal·lacions de 101m a 50
00m2
Per insttal·lacions de
e més de 501
1m2

ESPOR
RTIUS
Pista pa
avelló a Pins d'en Ros
Gimnàs
s
Camp de
d futbol
Pistes de
d tennis
Pistes de
d pàdel amb
b carnet espo
ortiu Celrà (12
2
mesos) (1,5hores/se
etmana/12me
esos)
Pistes de
d pàdel sense carnet es portiu Celrà (1,5h)
(

B) NETE
EJA, si calgués

C) PERS
SONAL CON
NTRACTAT PER
P
L'AJUN
NTAMENT
Cons
serge
Tècnic/s de so i llum

45,00
65,00
100,00

49,99
40,89
74,99
6,00

60,09
49,07
96,29
9,00

95,00
20,00

95,00
20,00

21,69
30,99
40,00

28,30
19,20
53,30
6,00

38,40
23,04
74,60
9,00

€//h per
€/h per dia festiu
us/noctu
borable
lab
rns
32,54
21,69
€//h per
€/h per dia festiu
us/noctu
lab
rns
borable
21,69
32,54
segons facttura
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D) MATERIAL (no inclou transport)
Taules (0-3 unitats)
Taules (a partir de 4 unitats)
Cadires (0-19 unitats)
Cadires (a partir de 20 unitats)
2

€/unitat
0,00
2,00
0,00
0,60
2

Tarima (fins a 80m amb un mínim de 4m ) (transport
i muntatge inclosos)
2
Per 4m de tarima (tarifa mín. + tarifa diària):
Tarifa fixa mínima
2
Tarifa diària (€/m /dia)

87,00 €
2
9,00 €/m /dia

2

Per més de 4m les tarifes mínima i diària seran
2
proporcial a les tarifes establertes per 4m de tarima

Altre material

segons el
seu cost

2. La utilització privativa o aprofitament especial dels béns immobles municipals
requeriran prèvia autorització expressa de l’Alcaldia.
Article 7. Acreditament
1. La taxa es merita quan s’autoritzi o s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial.
S’entén que s’inicia la utilització privativa o aprofitament especial des del moment que es
disposa de l’espai per als preparatius de l’acte.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de la utilització
privativa o aprofitament especial esmentat.
3. Quan no s’autoritzi l’ús per causes no imputables al subjecte passiu, es procedirà a la
devolució de l’import satisfet.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de la utilització
privativa o aprofitament especial i que coincidirà amb el que es determini a l’autorització
municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els imports
establerts a l’article 6.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o aprofitament especial
regulat en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent, i
formular una declaració on hi consti el temps de duració.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el
pagament de la taxa.
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