ORDENANÇA FISCAL NÚM 14
Reguladora del preu públic per a la utilització de les sales i
dependències municipals
Article 1r. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats establertes als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb el que
disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
estableix el preu públic per a l'ús de les diferents sales i dependències municipals, especificades en les
tarifes regulades a l'article 4rt. d'aquesta Ordenança.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic l'ús o aprofitament especial dels espais i sales dels edificis
municipals detallats al paràgraf 4t.
Article 3r. Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d'aquest preu públic les persones o entitats a favor dels quals s'acordi la
cessió d'ús dels locals de propietat municipal, o els que es beneficiïn de l'aprofitament, si és que aquest
es va dur a terme sense l'autorització corresponent.
Article 4t. Quantia.
4.1. PREUS
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda a
l'apartat següent i calculat per dia (de 1 a 8 hores) o el que s'acordi en cada cas.
4.1.1. Edifici de l'Ajuntament
- Sala de Plens: 10,00 €
- Sala Polivalent: 50,00 €
4.1.2. Hotel d'Entitats
- Sala Polivalent: 40,00 €
4.1.3. Equipament esportius
- Pista poliesportiva per la pràctica d'esports: 30,00 € /dia
- Llum poliesportiu: 20,00 € / dia
4.1.4. Tarifa per material complementari utilitzat dins les dependències municipals
- Equipament d'ordinador, projector, megafonia, altres aplicacions i instruments informàtics que es trobin
a la sala: 30,00 € /dia
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4.2. PROCEDIMENT
- Entrega: el material serà entregat per personal de la corporació a la persona sol·licitant.
Qualsevol dany o perjudici que es produeixi en el material una vegada entregat al sol·licitant, serà
responsabilitat d'aquest últim, corrent el seu compte els desperfectes que s'haguessin originat.
- Utilització: La utilització del material s'ha de realitzar amb la cura i diligència màxima.
- Devolució: El material ha de ser retornat amb les mateixes condicions en les quals es va entregar.
4.3. Les tarifes anteriors inclouen llum, calefacció i aire condicionat, estant prohibida la manipulació
d'aquests elements.
4.4. Amb posterioritat a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, els preus de la cessió d'ús dels nous
locals que l'Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local de forma que
es cobreixin, com a mínim, els costos dels mateixos.
Article 5e. Bonificacions
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions que a continuació es
detallaran, en funció del subjecte passiu que demana l'autorització, caràcter o finalitat de l'activitat que
es proposa desenvolupar i el seu grau d'interès públic, general i específic per als veïns i residents de
Sant Llorenç de la Muga.
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per l'interessat qui, a l'efecte,
aportarà la documentació que consideri adient:
1. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb domicili en el municipi de Sant
Llorenç de la Muga, excepte si realitza activitats obertes al públic amb cobrament d'entrada o quota:
bonificació 100%
2. Si el sol·licitant és persona física o jurídica, amb seu al municipi de Sant Llorenç de la Muga, i que
l'activitat que dugui a terme a les dependències municipals sigui sense afany de lucre: bonificació 70%
3. Si el sol·licitant es una empresa establerta al municipi i necessita utilitzar la sala per a conferències o
promoció dels seus productes: bonificació del 50%. Per accedir a aquest benefici l'empresa ha d'estar
donada d'alta a 2 o 3 padrons municipals d'acord amb les ordenances fiscals aprovades anualment (IBI,
IAE, deixalles, vehicles, clavegueram)
4. Si el sol·licitant és una associació sense ànim de lucre dels municipis d'Albanyà, Terrades, Llers,
Darnius i Maçanet de Cabrenys: bonificació del 50%.
5. En els casos d'altres municipis, la Corporació es guardarà la potestat d'aplicar-hi la bonificació
convenient.
6. Per poder gaudir de les bonificacions anteriors el sol·licitant haurà d'estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i no tenir cap obligació de contingut econòmic pendent de liquidar a favor de
l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.
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Article 6è. Normes de gestió.
1. La sol·licitud s'ha de fer com a mínim amb quatre dies d'antelació a la data de realització de l'activitat.
2. La liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa resolució en que s'autoritza l'ús especial i
haurà de fer-se efectiva abans de l'inici d'aquest. L'Ajuntament emetrà un rebut acreditant el pagament.
3. Les quantitats exigibles es liquidaran per a cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
4. Quan, per causa de la utilització, els béns municipals detallats en aquesta ordenança en resultessin
malmesos o amb desperfectes, el titular de l'autorització, sense perjudici del pagament del preu públic,
restarà obligat al reintegrament total de les despeses de reconstrucció o reparació dels danys
5. Per causes de força major, la corporació podrà anul·lar la reserva de les instal·lacions llogades,
buscant-li al sol·licitants una nova ubicació, pel mateix dia, en altres dependències municipals sempre
que la disponibilitat de les mateixes ho permeti.
Article 7è. Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de sol·licitar
l'autorització d'ús dels espais o locals municipals.
2. Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que els sol·licitant coneix l'estat del equipament que
sol·licita, i s'obliga en aquest acte a no fer cap reclamació al efecte.
3. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe a la tresoreria municipal.
4. En els casos que sigui necessari la prestació de fiança, aquesta s'haurà de dipositar i pagar a les
dependències municipals abans de l'activitat o ús del material.
Article 8è. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'estarà al que al respecte
determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i preus públics i la
resta de disposicions concordants.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentada la publicació preceptiva i transcorregut el
termini establert en l'article 65.2, en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local.
El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Llorenç de la Muga, a 14 de març de 2016

Lluís Vila i Pujol
L'Alcalde
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