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Ajuntament de Vilalba Sasserra 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 40 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO 
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
D'acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per a la prestació de 
serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que 
requereixin qualsevol tipus d'utilització d'aquelles instal·lacions municipals esmentades 
en l'article 5 d'aquesta ordenança. 
 
Article 3.- Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o 
que resultin beneficiades o afectades per l'activitat municipal relativa als serveis 
esmentats en l'article 5 d'aquesta ordenança. 
 
Article 4.- Bonificacions 
 
En el supòsit de sol·licituds efectuades per part d'entitats sense finalitat de lucre, 
l'Ajuntament podrà concedir una bonificació de fins el 100 per cent en la quota de la 
taxa, previ informe preceptiu del Regidor d'hisenda. 
 
Article 5.- Quota tributaria 
 

CONCEPTO 
 

IMPORT EUROS 

 

 
Utilizació dependències muni- 
cipals sol·licitat a instància de 
part, per dia 
 

 
 
 
            110 € 

Utilització dependències 
municipals sol·licitat a instància 
de part, per hora 

 
             4,60 € 
        

 
Lloguer de bústies situades 
Dins del Casal Ateneu Vilalbenc, 
sol·licitat a instància 
De part, anual 
 
 

 
 
 
 
             18 € 
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Article 6.- Acreditament 
 
La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei i, a aquests efectes, s'entendrà 
que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. 
 
Article 7.- Declaració i ingrés 
 
En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, 
simultàniament, l'autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques 
municipals, a excepció dels deutes de cobrament periòdic domiciliats bancàriament. 
 
Article 8.- Infraccions i Sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 47 a 49 de 
l'Ordenança General. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment  pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 8 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el 1 de gener de 2016, i 
regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 


