EDICTE
D’aprovació definitiva d’una Ordenança Fiscal, i el text íntegre de la mateixa.
No havent-se presentat cap reclamació contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data
u de juliol de 2013, d’establiment i aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals i cívics del
municipi de Pedret i Marzà, de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 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, s'entén definitivament aprovat l'acord, procedintse a la publicació del text íntegre de l’Ordenança fiscal, moment en que entrarà en
vigor.
Contra l'esmentat acord podrà interposar-se, recurs contenciós-administratiu, davant
la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació del present edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
“ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS CULTURALS I CÍVICS
DEL MUNICIPI DE PEDRET I MARZÀ.
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per el que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals i cívics
municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa dels espais susceptibles
de ser cedits, com són la Sala i/o els annexes del Centre Cívic per casos puntuals,
degudament justificats.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin la prestació del servei o les que resultin beneficiades per
l’aprofitament privatiu dels espais del Centre Cívic.
Article 4t. Responsables

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. Estan exempts de pagament per la utilització dels equipaments objecte d’aquesta
ordenança, les entitats locals, les organitzacions polítiques, i altres, sense ànim de
lucre, que tinguin conveni establert amb l’ajuntament, o que es realitzi amb el suport o
col·laboració de l’Ajuntament de Pedret i Marzà i concordi amb la finalitat de
l’equipament.
Les activitats incloses en aquesta exempció han de ser obertes a la ciutadania i
gratuïtes pels usuaris.
Estaran exemptes en un 100 %, també les activitats organitzades, gestionades i a
càrrec d’entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi, i que malgrat cobrar
un preu d’activitat, aquest sigui per cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat (ja
sigui en material fungible, etc. ) i desenvolupades per voluntaris o voluntàries.
2. També restaran exempts:
- Els actes oberts a tothom, que organitzin les Comissions de Festes.
- Els artistes plàstics empadronats al municipi, per a fer exposicions, quan s’organitzi
o es col·labori amb l’Ajuntament.
Article 6è.- Fiances
L’Ajuntament es reserva el dret de requerir als sol·licitants la constitució d’una fiança
en garantia dels danys o desperfectes que es puguin produir durant la realització de
l’activitat sol·licitada.
La fiança serà retornada en el moment en que finalitzi l’activitat pel qual s’ha dipositat,
un cop s’hagi verificat el correcte estat dels materials i els espais utilitzats.
Article 7è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquestes taxes és la que es fixa als apartats següents:
7.1. TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
Funcions organitzades per entitats del municipi sense ànim Gratuïta
de lucre
Funcions organitzades per entitats de fora del municipi sense Gratuïta
ànim de lucre ó que tinguin conveni amb l’ajuntament.
Actes privats( celebracions, aniversaris.., )
Empadronats: 25,00 €/ús
No empadronats: 50 €/ús
Activitats privades amb ànim de lucre (gimnàs, classes de 2,5 €/hora
ball, ..... etc)

Suplement per utilització de calefacció: 20,00 €/ús.
En els supòsits previstos a la taula anterior, l’horari establert serà per un període
màxim de 5 hores.
Article 8è.- Acreditament, declaració i ingrés
El pagament de la taxa corresponent i la constitució de la fiança s'efectuarà, com a
regla general, amb un mínim de 7 dies abans de la utilització del local de manera que
no s'hi permetrà l'accés si no s'acredita haver efectuat l'ingrés, i constituïda la fiança, si
s’escau, a la Tresoreria municipal.
Article 9è. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i
l’Ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el tràmit de publicació
preceptiu i transcorregut el termini establert en l’article 65.2, en relació al 70.2 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació
expressa.”

PEDRET I MARZÀ, 22 d’agost de 2013
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