ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.19
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS
Naturalesa de l'exacció
ARTICLE 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització d'espais d'equipaments i edificis municipals, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Real
Decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2n.1.- L'obligació de contribuir neix a partir del moment en què s'inicia la utilització del servei, i estaran obligades al
pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent
sol·licitud, a excepció d'aquelles activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració, total o parcial, amb
l'Ajuntament. El pagament és un requisit previ per a la utilització de l'equipament.
2.- La liquidació i recaptació les durà a terme l'administració dels equipaments.
ARTICLE 3r.- Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri dins l'horari habitual de funcionament de
l'equipament afectat seran les següents:
a. Activitats
b. Activitats promogudes
promogudes per entitats per entitats sense ànim de
sense ànim de lucre i
lucre i amb cobrament als
sense cobrament als
assistents
assistents

c. Activitats de
caràcter comercial i
produccions
audiovisuals

€

€

€

1. Espais de dimensió
inferior a 25 m2

GRATUÏT

8,80

22,20

2. Espais de dimensió entre
26 i 50 m2

GRATUÏT

23,30

55,40

3. Espais de dimensió entre
51 i 90 m2

GRATUÏT

55,90

132,80

4. Espais de dimensió entre
91 i 200 m2

53,95

93,00

221,50

5. Espais de dimensió
superior a 200 m2

97,90

186,05

442,90

Fora de l'horari habitual de l'equipament, la taxa per l'ús dels espais s'incrementarà cada hora o fracció amb 24,55 €.
La taxa dels espais del tipus 1, 2 i 3 es refereix a un ús d'una durada no superior a dues hores, i pels espais de tipus 4
i 5 a una durada no superior a les quatre hores.
En cas que la utilització es realitzi sobre un edifici de vàries plantes, la present tarifa serà d'aplicació per planta
utilitzada.
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ARTICLE 4t.- Exempcions i bonificacions:
1.- Estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració amb l'Ajuntament
i/o les seves empreses i organismes.
2.- En relació amb les produccions audiovisuals podran gaudir de les següents bonificacions:
a)

Fins al 100 per 100 quan es tracti de produccions de tipus educatiu i/o formatiu o de rodatge i preparació de
futurs professionals

b) Fins el 75 per 100 quan es tracti de produccions de caràcter cultural i/o documental
c)

Fins el 75 per 100 quan es tracti de produccions localitzades a la ciutat de Terrassa (interiors i exteriors) en més
d'un 60 % sobre el total

d) Fins el 50 per 100 quan es tracti de produccions que contribueixin de manera rellevant a la projecció de la
imatge de la ciutat de Terrassa
e)

Fins el 25 per 100 quan es tracti de produccions que contribueixin a reforçar el paper de Terrassa com a ciutat
audiovisual.

Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, i caldrà sol·licitar-los acreditadament davant l'òrgan gestor dels
espais i edificis, havent d'aportar la documentació que els sigui sol·licitada a tal efecte.

ARTICLE 5è.- En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2011, i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.
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