Ajuntament de Cubells

Ordenança fiscal número 17

REGULADORA DE
LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge, que es regirà per aquesta
ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús de l'edifici municipal conegut com a església
de St. Miquel i el seu utillatge o mobiliari, 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:
a) Els que es beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus representants
legals.
b) Les agrupacions, les associacions o entitats, tant públiques com privades, que rebin
els serveis que regula aquesta taxa.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants
d'una
infracció
tributària
o
que
col·laborin
a
cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d'aquestes Entitats.
3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Article 5.- Exempcions
Estan exemptes del pagament d’aquesta taxa les entitats i associacions municipals,
així com el propi ajuntament de Cubells.
Article 6.- Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
1. Per utilització de l’església per a celebració de matrimonis: 40,00€.
2. Per utilització de l’església per a celebracions diferents del matrimoni: 30,00€.
Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei, o activitat especificats en
l’apartat anterior.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. El pagament de la taxa s’efectuarà abans de la utilització dels recintes o mobiliari a
que es refereix aquesta ordenança.
Article 6. Normes de gestió
1. Per tal de concedir la cessió de l’espai municipal, cal presentar instància de
sol·licitud al registre municipal com a mínim, una setmana abans de l’acte.
2. Els beneficiaris d’aquest servei s’obliguen al manteniment correcte del local i a
deixar-lo en les mateixes condicions en què estava en el moment d’ocupar-lo.
Article 7. Obligacions dels usuaris
Tothom qui faci ús de qualsevol edifici municipal i en aquest cas, de l’església de St.
Miquel, queda obligat a deixar el local en les mateixes condicions en què el va trobar i
a muntar i desmuntar tots els materials utilitzats per a la celebració.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst
pels articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
de la Generalitat de Catalunya, comptats a partir de la data de publicació del text
íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província; i serà d’aplicació mentre no se
n’acordi la seva modificació i derogació.
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