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ORDENANÇA FISCAL núm. 20
TAXA PELS SERVEIS DE JOVENTUT, CULTURA,
ESPORTS, COMUNICACIÓ, MUSEU DE L’ANXOVA I DE
LA SAL I SALA POLIVALENT.
Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.4.n) i ñ) del Reial Decret
2/2004, Text Refós de la Llei 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 pel serveis de serveis socials, de joventut, cultura, esports i emissora municipal
que es regirà per la present Ordenança.
Article 2
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació de serveis públics quan siguin
prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a
l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3
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 33 de la Llei General
Tributària que sol·licitin el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local
amb finalitats descrites a l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. S’estableix una reserva de places del 10 % en tots els serveis municipals, detallats
en la present Ordenança, a fi i efecte que puguin tenir accés persones amb pocs
recursos econòmics, amb problemàtica socio-familiar i/o situació de risc social, a
criteri dels professionals del Departament de Serveis Socials, i d’acord amb els
barems assenyalats en l’apartat anterior i en la normativa en la qual s’estableixen
les vies d’accés i coordinació amb els respectius serveis.
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Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA. SERVEIS DE CULTURA
LLOGUER DE SALES MUNICIPALS
SALA D’EXPOSICIONS DE L’AJUNTAMENT
Amb servei de vigilància, a la setmana
Per exposicions artístiques, la setmana, sense servei de vigilància
Per actes puntuals, xerrades i similars organitzats per entitats amb caire
privat.
Per la celebració de congressos màxim 3 dies
CENTRE CIVIC XALEM I CAMP DELS PILANS
Activitats esportives o culturals. 2h / dia i 2 dies / setmana. Al trimestre
Activitats festives. Aniversari nen/a fins a 12 anys, fins a les 22h.
Activitats festives. Cerimònies, bateig i àpats de casaments, fins a les 22 h
Tallers i similars d’iniciativa privada, durada màxima 3h/dia. Per taller
Activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 4 mesos amb cadència de
3h/setmana com a màxim
Activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 9 mesos amb cadència de
3h/setmana com a màxim
Centre Xalem. Escoltes federats, màxim 2 nits i 25 nois
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tallers i similars d’iniciativa privada, durada màxima 3h/dia.
Per activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 4 mesos amb cadència de
3h/setmana com a màxim
Per activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 9 mesos amb cadència de
3h/setmana com a màxim
PUNT OMNIA
Jornades, tallers i similars, d’iniciativa privada. Per dia
ALFOLI DE LA SAL
Lloguer de sales amb servei de vigilància, a la setmana
Per exposicions d’artistes foranis, la setmana, sense servei de vigilància
CASTELL CAROLINGI
Per actes puntuals, xerrades, concerts i similars organitzats per entitats
foranies amb caire privat.
Per la celebració de congressos màxim 3 dies
NO TARIFATS ESPECÍFICAMENT
Per reunions i associacions locals
Per reunions i associacions foranies
TAULES I CADIRES
Cadires, per unitats
Taules, per unitats

euros
310,50
150,00
80,00
150,00
60,00
75,00
265,22
10,00
45,00
90,00
0,00
10,00
45,00
90,00
60,00
310,50
150,00
80,00
150,00
38,90
72,00
euros
0,60
3,00
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Campus Jove, les tarifes per a la inscripció són:

Juliol i agost
Juliol
Agost
Juliol i mig agost
Agost i mig juliol
Una quinzena (juliol o agost)

EMPADRONATS
310,00
180,00
180,00
240,00
240,00
100,00

NO EMPADRONATS
330,00
190,00
190,00
260,00
260,00
105,00

Les quotes del campus jove poden pagar-se fraccionadament d'acord amb els
següents preus:
Opció A. Pagament fraccionat empadronats
Dos mesos
Un mes
Un mes i mig
15 dies

Inscripció
115,00
65,00
88,00
100,00

Juliol
115,00
65,00
88,50
x

Agost
115,00
65,00
88,50
X

Opció B. Pagament fraccionat no empadronats
Dos mesos
Un mes
Un mes i mig
15 dies

Inscripció
123,00
71,00
97,00
105,00

Juliol
123,00
71,00
97,00
x

Agost
123,00
71,00
97,00
x

Notes a les tarifes del Campus Jove:
1. Les famílies nombroses i monoparentals de l'Escala gaudiran d'un descompte del
15 % del preu de la inscripció, segons acord de la Junta de Govern Local, prèvia
sol·licitud escrita amb presentació del carnet acreditatiu que correspongui.
2. Els joves amb carnet de l'Esbotzada Jove gaudiran un descompte del 10 % de la
tarifa, prèvia presentació del carnet.
3. Les bonificacions dels punts anteriors no són acumulables i en cas de trobar-se en
situació de gaudir-ne de més d'un es prendrà el més elevat.
Nota a la tarifa primera
1. La sol·licitud per a la utilització de les sales serà presentada al registre d’entrada
municipal (OAC) amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de
celebració de l’esdeveniment sigui del caire que sigui.
2. Els lloguers, especificats a les tarifes corresponents, quan es tractin d’entitats
locals i sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitats relacionades amb
les finalitats pròpies de l’entitat, seran gratuïts.
3. Les entitats de caràcter supra - municipal i sense afany de lucre els serà estudiada
la sol·licitud de gratuïtat per la Junta de Govern Local.
4. El lloguer de sales per a la instal·lació d’exposicions artístiques a iniciativa pública
o privada d’artistes locals serà gratuïta previ acord de la Junta de Govern.
Quedaran igualment exempts de pagament aquells artistes foranis que exposin a
demanda de l’Ajuntament. En qualsevol cas haurà de fer-se donació d’una de les
peces exposades, triada per la persona qui designi l’Ajuntament.
5. El servei de vigilància associat a les sales d'exposicions, serà gratuït quan així ho
disposi la Junta de Govern Local.
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6. A la sol·licitud pel lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi.
Serà la Junta de Govern Local qui estudiarà i acordarà, o no, la conveniència de la
seva realització seguint els criteris culturals, educatius, artístics, humanitaris o de
benefici social que consideri adients.
7. La cessió o lloguer de les taules i cadires comporta el dipòsit d’una fiança. En cas
de pèrdua o trencament d’alguna de les peces haurà de fer-se efectiu el pagament
de 25,00 euros per cadira, 100,00 € per cada taula i 20,00 euros per cada cavallet.

TARIFA SEGONA. EMISSORA MUNICIPAL
FALQUES PUBLICITÀRIES DE 30” (preu mensual)
FALQUES
1/dia
2/dia
3/dia
4/dia
5/dia
+ de 5/dia

1 SETMANA
40 €
50 €
---------a concretar

15 DIES
---60 €
100,8 €
129,6 €
156 €

1 MES
63,8 €
123,2 €
178,2 €
228,8 €
275 €

3 MESOS
59,4 €
105,6 €
138,6 €
167,2 €
198 €

TEMPORADA
55 €
92,4 €
112,2 €
132 €
154 €

CAMPANYES ESPECIALS
NADAL
2/dia
3/dia
4/dia

15 DIES
90,5€
135,7€
180,95€

20 DIES
120,65€
173,7€
209,9€

FESTA MAJOR
3/dia
4/dia
5/dia

5 DIES
---72,4€
90,5€

6 DIES
65,15 €
86,85€
108,6€

PATROCINIS DE PROGRAMES
PROGRAMA
MAGAZINE MATINAL

INFORMACIÓ DINS L’INFORMATIU (agenda
cultural, temps, etc.)
PROGRAMA EN CONCRET

PREU AL MES
Menú diari: 50 euros
El Santoral / Efemèrides: 36 euros
Concurs: 60 euros + lots regal
Números de la loteria: 50 euros
100 euros
120 euros

PÀGINA WEB
FORMAT
Baner lateral
Banda horitzontal (superior)
Banda vertical
Vídeo de 10” previ a una notícia

PREU AL MES
15 euros
25 euros
35 euros
55 euros
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TARIFA TERCERA. TELEVISIO MUNICIPAL
ESPOTS PUBLICITARIS 20-30 SEGONS (preu mensual)
PASSI
S
2/dia
4/dia
6/dia
8/dia
10/dia

1
SETMANA
130 €
210 €
275 €
315 €
325 €

1 MES
156 €
365 €
475 €
545 €
570 €

3 MESOS
129 €
325 €
425 €
485 €
510 €

1 ANY
108 €
200 €
325 €
375 €
390 €

INFOTEXT (pantalles de 15 segons. La roda és aproximadament de 15 minuts)
1 MES

3 MESOS
1 ANY
(quota mensual)
(quota mensual)*
86,00 €
60,00 €
52,00 €
*Si és contracta 1 any sencer, també hi ha la possibilitat de fer:
NOMÉS MATÍ O TARDA
NOMÉS NIT
34,00 €
38,00 €
PATROCINIS DE PROGRAMES
PROGRAMA
INFORMACIÓ DINS INFORMATIU (agenda, necrològiques, etc.)
PARLEM
ESPORTS 10
RETRANSMISSIÓ PARTIT
PÀGINA WEB
FORMAT
Baner lateral
Banda horitzontal (superior)
Banda vertical
Vídeo de 10” previ a una notícia

PREU AL MES
15 euros
25 euros
35 euros
55 euros

ALTRES
LLOGUER CANALS ÀUDIO TDT
ANUAL
VENDA DE DVD
Còpies en DVD
Còpies en DVD amb edició

PREU AL MES
120 euros
UNITAT
10,00 €
15,00 €

PREU AL MES
100 euros
120 euros
150 euros
100 euros
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TARIFA QUARTA. MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL
LLOGUERS
Lloguer de la sala a empreses privades, en horari d’obertura
Lloguer de la sala a empreses privades, per hora de més fora de l’horari
d’obertura
Lloguer de sala per conferències, reunions i similars de caire cultural o
educatiu, per acte o activitat
Lloguer d’objectes del Museu, cada un
Lloguer d’exposicions

310,50
20,75
232,85
155,25
200,00

Notes a la tarifa quarta
Lloguer de sales
1. La sol·licitud per a la utilització de les sales serà presentada al registre d’entrada municipal
(OAC) amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració de l’esdeveniment
sigui del caire que sigui.
2. Les activitats, actes, celebracions, xerrades, concerts, congressos i assajos per entitats,
associacions i comissions locals seran gratuïtes quan la finalitat dels mateixos siguin de tipus
cultural, musical, socio - educatiu, esportiu, humanitari, de lleure o similar. La gratuïtat serà
acordada en Junta de Govern.
3. Les entitats o associacions de caràcter cultural, humanitari o socio educatiu de caràcter supra
– municipal i sense afany de lucre que vulguin utilitzar la sala per a realitzar actes,
celebracions, concerts, xerrades, congressos i similars, els serà estudiada la sol·licitud i
acordada, o no, la gratuïtat per la Junta de Govern Local.
4. A la sol·licitud pel lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi. Serà la
Junta de Govern Local qui estudiarà i acordarà, o no, la conveniència de la seva realització
seguint els criteris culturals, educatius, humanitaris o de benefici social que consideri adients.
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TARIFA CINQUENA. SALA POLIVALENT
LLOGUER DE SALES
ACTIVITATS PRIVADES AMB O SENSE AFANY DE LUCRE
Sala petita, primer pis.
• Per hora, amb un mínim de 2 hores
• Tot el matí o tota la tarda
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 1 hora/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 2 hores/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 3 hores/setmana, al mes
Sala gran, planta baixa.
• Sencera, mínim 2 hores, per hora i per activitats puntuals
• Mitja sala, mínim 2 hores, per hora i per activitats puntuals
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 1 hora/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 2 hores/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 3 hores/setmana, al mes
Sala insonoritzada, sala inferior, per grups de música:
• Un trimestre, 15 sessions de 3 hores.
• Dos trimestres, 30 sessions de 3 hores.
• Tres trimestres, 90 sessions de 3 hores.
• Quatre trimestres, 120 sessions de 3 hores.
• Lloguer d’un dia, sense continuïtat, 3 hores.
Celebració de fires:
• Per actes sense finalitat lucrativa d’entitats locals
• Per actes amb finalitat lucrativa organitzada per entitats locals
• Per actes amb finalitat lucrativa organitzada per entitats foranies

Import
20,00
50,00
40,00
80,00
120,00
40,00
30,00
60,00
120,00
180,00
100,00
150,00
250,00
300,00
20,00
300,00
900,00
1.500,00

Notes a la tarifa cinquena:
1. La sol·licitud per a la utilització de les sales serà presentada al registre d’entrada
municipal (OAC) amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració
de l’esdeveniment sigui del caire que sigui.
2. Els lloguers, especificats a les tarifes corresponents, quan es tractin d’entitats locals i
sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitats relacionades amb les finalitats
pròpies assenyalades en els estatuts de l’entitat, seran gratuïts.
3. Les entitats de caràcter supra - municipal i sense afany de lucre els serà estudiada la
sol·licitud de gratuïtat per la Junta de Govern Local.
4. Els lloguers de les sales per a la realització de cursos, tallers i similars es liquidaran
per mensualitats complertes, comptats des del primer dia dels curs fins al darrer. La
liquidació corresponent al lloguer podrà ser girada mensualment al compte bancari
facilitat per a la persona que n’hagi sol·licitat el seu ús.
5. A la sol·licitud pel lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi. Serà
la Junta de Govern Local qui estudiarà i acordarà, o no, la conveniència de la seva
realització seguint els criteris culturals, educatius, humanitaris o de benefici social que
consideri adients.

Article 7
Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la pràctica de l’activitat,
encara que aquest no hagués estat autoritzat.
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Article 8
Període impositiu
1. Coincideix amb el temps de durada del servei o activitat.
2. Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de
serveis de tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del mes natural, en
qualsevol altre supòsit, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos en el moment
del requeriment de pagament.
3. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de l’import
satisfet.
Article 9
Règim de declaració i ingrés
1. La taxa serà exigida en règim d’autoliquidació sota la forma de ingrés a compte en
el moment de la inscripció en el servei / curs, signatura del contracte o recepció del
producte adquirit.

2. El subjecte passiu podrà sol·licitar el pagament de la taxa mitjançant domiciliació
bancària de forma íntegra o fraccionada d’acord amb el disposa la Llei General de
Recaptació, per aquells serveis periòdics o puntuals en que s'hagi previst pagament
fraccionat o que sigui mensual.
Article 10
Notificacions de les taxes
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer el servei delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al què preveu la normativa vigent.

Ajuntament de L’Escala - Serveis Econòmics - Text Refós de les Ordenances fiscals 2018 v2

Disposició final.
La present Ordenança fiscal, ha quedat definitivament aprovada en data 30 d’octubre
de 2000, regirà a partir de l’1 de gener de 2001. Ha estat modificada parcialment en
diverses sessions plenàries: 1 de juny de 2001, 30 d’octubre de 2001, 19 de març de
2002, 29 d’octubre de 2002, 8 d’abril de 2003, 3 de novembre de 2003, 29 d’abril de
2005, 31 de març i 5 de maig i 3 de novembre de 2006, 23 de febrer de 2007, 5 de
novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009 i 9 de novembre
de 2011, 29 d’octubre de 2012 i 7 d’octubre de 2013, 14 de maig, 13 d’octubre de
2014 i 2 de novembre de 2015, 30 d'octubre de 2017.
Es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

