Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ORDENANÇA FISCAL NUM 24
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS.
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Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.3.n) i m) del Reial Decret 2/2004,
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns municipals, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix l’objecte d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del
domini públic municipal derivat de la utilització privada del domini públic municipal
derivat de la utilització dels equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sales de Plens o altres espais municipals per a la celebració de casaments civils.
Pavelló i sales esportives.
Sala Polivalent
Centre Cívic Xalem
Centre Cívic de Camp dels Pilans
Viver d’empreses
Castell Carolingi
Sala del Museu de l’Anxova i de la Sal
Sala de l’Alfolí de la Sal
Entarimats
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k) Camp de futbol
I qualsevol altra instal·lació municipal no relacionada expressament.
Article 3
Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o
aprofitin especialment el domini públic en benefici particular.
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
Exempcions i bonificacions
1. Els lloguers quan es concedeixin a entitats locals i sense afany de lucre,
desenvolupant activitats relacionades amb les finalitats pròpies de l’entitat, seran
gratuïts.
2. Les entitats de caràcter supra-municipal i sense afany de lucre els serà estudiada la
sol·licitud de bonificació per la Junta de Govern Local, valorant-se la finalitat, abast i
essència de l’acte que s’hi vulgui celebrar.
3. El lloguer de sales per a la instal·lació d’exposicions artístiques d’iniciativa pública o
privada d’artistes locals, serà gratuïta previ acord de la Junta de Govern. Quedaran
igualment exempts de pagament aquells artistes foranes 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 que designi l’Ajuntament.
4. Als Museus municipals, la JGL acordarà la gratuïtat dels lloguers per activitats, actes,
celebracions, xerrades, concerts, congressos i assajos per entitats, associacions,
grups o comissions locals quan la finalitat dels mateixos siguin de tipus cultural,
musical, sòcio-educatiu, esportiu, humanitari, de lleure o similar.
5. El servei de vigilància associat a les sales d’exposicions, serà gratuït quan així ho
disposi la Junta de Govern Local.
Article 6
Quota tributària
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa són els següents:
Concepte
1. Sala de l’Ajuntament
 Per a cerimònies de casament civil
 Cerimònies fora de les dependències de l’ajuntament
 Per exposicions artístiques
 Xerrades, presentacions, actes puntuals i assimilats

Euros
35,00
300,00
310,50
80,00
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

 Per a la celebració de congressos màxim 3 dies
Centre Cívic Xalem i Camp dels Pilans
 Activitats esportives o culturals 2h/dia i 2dies/set. Al
trimestre
 Activitats festives. Aniversaris nens/es fins a 12 anys, Fins
a les 22 h
 Activitats festives. Casaments, bateig, àpats... 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
 Escoltes federats
Biblioteca Municipal
 Tallers i similars d’iniciativa privada, durada màxima
3h/dia
 Activitats periòdiques fins a 4 mesos amb cadència de
3h/setmana com a màxim
 Activitats periòdiques fins a 9 mesos amb cadència de
3h/setmana com a màxim
Punt Omnia
 Jornades, tallers i assimilats d’iniciativa privada, per dia
Alfolí de la Sal
 Xerrades, presentacions, actes puntuals i assimilats,
foranes
 Per exposicions d’artistes foranes
Castell Carolingi
 Xerrades, presentacions, actes puntuals i assimilats de
persones foranies amb caire privat
 Per exposicions d’artistes foranes
 Congressos de màxim 3 dies
Sala Polivalent
 Sala petita
Per hora, amb un mínim de 2 hores
Tot el matí o tota la tarda
Cursos i tallers d’iniciativa privada, 1h/set, al mes
Cursos i tallers d’iniciativa privada, 2h/set, al mes
Cursos i tallers d’iniciativa privada, 3h/set, al mes
 Sala gran
Sencera mínim de 2 hores, per hora i activitat puntual
Mitja sala, mínim 2 hores, per hora i activitat puntual
Cursos i tallers d’iniciativa privada, 1h/set, al mes
Cursos i tallers d’iniciativa privada, 2h/set, al mes
Cursos i tallers d’iniciativa privada, 3h/set, al mes
 Sala insonoritzada
Un trimestre, 15 sessions de 3 hores
Dos trimestres, 30 sessions de 3 hores
Tres trimestres, 90 sessions de 3 hores

150,00
60,00
75,00
265,22
10,00
45,00
90,00
0
10,00
45,00
90,00
60,00
150,00
150,00
80,00
150,00
150,00

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
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Quatre trimestres, 120 sessions de 3 hores
Lloguer d’un dia, sense continuïtat, 3 hores
 Celebració de fires
Per actes sense finalitat de lucre d’entitats locals
Per actes amb finalitat de lucre organitzat entitats locals
Per actes amb finalitat de lucre organitzat entitats foranes
 Concerts
Per sessió
8. Museu de l’Anxova i de la Sal
A empreses privades en horari d’obertura
A empreses privades fora horari d’obertura
Per conferències, reunions i similars tipus cultural o educatiu
9. Pavelló d’esports. Pistes esportives
 Entitats o persones sense finalitat de lucre
Sencera
Un terç
Bàdminton
 Entitats o persones foranies
Sencera
Un terç
Bàdminton
Exhibicions esportives. Entitat local mig dia
Actes no esportius sense finalitat de lucre per entitats locals
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per entitats locals
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per entitats forasteres
10. Terrenys públics municipals
Antenes principals, al mes
Antenes secundaries, al mes
11. Viver d’empreses
 Primer any
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Despatx 4
Despatx 5
 Segon any
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Despatx 4
Despatx 5
 Tercer any
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Despatx 4
Despatx 5
 Quart any
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3

300,00
20,00
300,00
900,00
1.500,00

20,75
310,50
232,85

20,80
15,05
5,40
30,05
26,05
10,82
150,25
300,80
901,50
1502,55
1000,00
250,00

203,53
139,26
169,25
101,77
107,12
246,38
171,40
203,53
117,83
123,19
289,23
192,82
246,38
128,55
139,26
364,22
241,03
294,59
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Despatx 4
Despatx 5
12. No tarifats específicament
Cerimònies de casament en altres dependències fora de
l’ajuntament
Per reunions d’associacions locals
Per reunions d’associacions foranies

160,68
171,40
300,00
38,90
72,00

Normes particulars
1. El preus assenyalats a la taula precedent no inclouen l’IVA
2. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a
càrrec de la persona que hagi fet ús dels espais.
3. L’epígraf 11, corresponent al viver d’empreses, segons contracte signat per cada
llogater, el 1r de gener de cada any s’incrementarà l’import mensual amb l’IPC
interanual. En cas d’haver de cobrar algun mes sense l’increment per
desconeixement de l’índex, aquest serà acumulat i cobrat amb efectes retroactius.
Article 7
Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o
l’aprofitament especial del domini públic que es refereix l’article 2 d’aquesta
ordenança.
2. El període imposable de la taxa coincideix amb l’especificat en cada un dels epígrafs
de l’article 5 o amb el que determini la corresponent llicència.
Article 8
Gestió de la taxa
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial
de la taxa.
2. En el cas de que, per causes no imputables a la persona obligada al pagament de
la taxa, no es faci ús del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella
tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.
3. L’impagament de la taxa invalida el consentiment o autorització per la utilització dels
locals, edificis o instal·lacions.
4. Pel lloguer de sales a la Sala Polivalent, quan sigui per la realització de cursos, tallers
i similars es liquidaran per mensualitats complertes, comptats des del primer dia del
curs fins al darrer. El pagament de la liquidació es farà d’acord amb el que estableix
l’article 34 de l’OGGIR.
5. L’Ajuntament pot demanar i exigir als interessats aquelles declaracions o
aportacions de documentació o dades que consideri necessàries per a determinar
la conveniència d’acord de llicència o autorització i per la generació de la taxa que li
correspongui.
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1. A la sol·licitud del lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi.
Serà la Junta de Govern 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.
2. La cessió o lloguer de les taules i cadires comporta el dipòsit d’una fiança. En cas
de pèrdua o trencament d’alguna peça, haurà de fer-se efectiu el pagament de 25,00
euros per cadira, 100,00 per taula i 20,00 per cada cavallet.
3. Quan per motius de força major no imputables als subjectes passius o usuaris del
servei, no sigui possible donar-lo de forma normal ja sigui total o parcialment
s’estudiarà una reducció de la quota en relació a la impossibilitat de realització del
fet imposable. Quan fos possible la realització parcial de l’activitat o servei, la
reducció anirà en consonància amb la mesura en què es pugui donar, ja fos
presencialment o de manera virtual.
Article 9
Regim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà el règim d’autoliquidació:
a. Com a dipòsit previ en llicències
b. Primer període impositiu dels aprofitaments o utilitzacions extensives a
varis exercicis
2. Els interessats presentaran la corresponent autoliquidació i faran efectiu el seu
pagament en un termini màxim de 2 dies següents a la presentació de la
sol·licitud de la llicència o autorització i, en qualsevol cas, el dia abans de l’inici
de la utilització privativa que constitueix el fet imposable de la taxa.
3. En cas de concessions administratives, l’autoliquidació es presentarà dins el
termini establert al Plec de clàusules. Si el termini no fos fixat, l’autoliquidació es
presentarà dins els 10 primers dies de l’any natural.
4. El pagament es realitzarà d’acord amb el que s’estableix a l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació municipal.
Article 10
Gestió del servei
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència
o autorització corresponent i formular una declaració, segons model oficial, on
constin les dades relatives a l’ús que s’hi vulgui donar.
2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà d’acord amb el preveu
el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya 336/1988, de 17 d’octubre i la normativa
reguladora de la contractació dels ens locals.
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3. Les sol·licituds per al lloguer de les sales seran presentades al registre d’entrada
municipal amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració
de l’esdeveniment, sigui del caire que sigui.
Article 11
Dipòsits i garanties
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, estarà obligat al reintegrament del
cost total de les despeses que hagin originat la reconstrucció o reparació. Per tal
de garantir el pagament s’haurà de dipositar o garantir el seu import en la forma
que s’acordi.
2. La devolució del dipòsit previ o garantia tindrà lloc una vegada s’hagi reposat a
l’estat inicial amb l’execució efectiva dels treballs de reposició o reparació. El
tràmit s’iniciarà a instància de part mitjançant escrit de devolució presentat al
registre d’entrada de documents.

En cas de que l’informe tècnic municipal posi de manifest la deficient
execució del treballs duts a terme, aquests seran efectuats
subsidiàriament per l’Ajuntament i el seu cost anirà a càrrec de l’interessat.
Si els cost efectiu final resultés superior a l’import del dipòsit previ o
garantia, s’exigirà el pagament de la diferència.
3. Si ens trobem en la situació en què els danys siguin irreparables, el causant
pagarà una indemnització que correspondrà a la quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament manifest.
4. Les indemnitzacions i reintegraments que es refereix aquest article no seran en
cap cas condonables totalment, ni parcialment.
Article 12
Inspeccions i sancions
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de
les sancions que siguin d’aplicació, es realitzarà de conformitat amb la Llei General
Tributària.
Disposició derogatòria
Queden automàticament derogats tots aquelles taxes o preus aprovats amb anterioritat
a l’aprovació de la present Ordenança Fiscal, que estiguin relacionats amb el fet
imposable descrit a l’article 2n.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que es
facin remissions a preceptes d’aquesta s’entendrà que són automàticament modificats
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o substituïts, en el moment en què es produeix la modificació legal o reglamentària que
l’originin.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 9 de novembre de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 31 de desembre de 2020 entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva
publicació al BOP de Girona número 251. Mantindrà la seva vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari
Agustí Garcia i Andres

