Ordenances fiscals 2019
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE TAXES
PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

Disposició general
ARTICLE 1
A l'empara d'allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local dels equipaments culturals que es regirà per aquesta ordenança
fiscal.

Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local dels equipaments municipals destinats a activitats culturals
que s’assenyalen a la tarifa de l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, llevat del cas
que el seu ús per part de tercers es degui a les pròpies finalitats que, com a espais
socialitzats, tenen assignades.
2. No estaran subjectes a l’abonament de les taxes les entitats sense afany de lucre,
registrades al Registre d’Entitats Municipals, així com les persones físiques o
jurídiques que presentin propostes relacionades amb la programació i objectius de
l’equipament, i siguin esdeveniments considerats d’interès públic pel seu contingut
cultural o social, això només s’aplicarà quan l’esdeveniment sigui obert a tota la
ciutadania.

Meritació
ARTICLE 3
1. La taxa es meritarà quan, un cop sol·licitada la preceptiva llicència o autorització,
l’aprofitament especial o l’ús privatiu sigui autoritzat.
2. Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi l’efectiu aprofitament
especial o ús privatiu sense la prèvia autorització municipal.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització o l’aprofitament del
domini públic no es produís, serà procedent la devolució de l'import corresponent.

Subjecte passiu
ARTICLE 4
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, públiques i privades, amb i sense afany de lucre, així com les entitats a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
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gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment els equipaments culturals que s’assenyalen
a la tarifa de l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, en benefici particular i en les
condicions que s’indiquen al reglament municipal regulador de la utilització d’aquests
equipaments, excepte que l’ús derivi de les pròpies finalitats de l’equipament.

Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa i mínima per hora, per dia o
per cessió, segons els casos, que serà el factor multiplicador pel temps que duri la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local de l’equipament
cultural corresponent.

Tarifes
ARTICLE 6
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa
1. Teatre Joventut
1.1.a. Sala A amb personal tècnic. Per dia*
1.1.b. Sala A, amb personal tècnic. Per dia* (persones físiques
o jurídiques que tinguin un objecte social dins de l’àmbit de la
cultura i la divulgació)
1.2.a. Sala B amb personal tècnic. Per dia *
1.2.b. Sala B, amb personal tècnic. Per dia* (persones físiques
o jurídiques que tinguin un objecte social dins de l’àmbit de la
cultura i la divulgació)
2. Espais i centres culturals (Sant Josep, Santa Eulàlia,
Collblanc, La Torrassa, Sanfeliu, Bellvitge)
2.1. Sala petita (fins a 15 m2). Per hora
2.2. Sala mitjana (fins a 25 m2). Per hora
2.3. Sala gran (fins a 100 m2). Per hora
2.4. Sala gran amb personal tècnic. Per hora
3. Centre Cultural La Bòbila
3.1. Sala d’actes
4. Equipaments bibliotecaris
4.1. Aules multimèdia. Per hora
4.2. Sales petites (fins a 15 m2). Per hora
4.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i fins a 60 m2). Per hora
4.4. Sales grans (més de 60 m2). Per hora
4.5 Jardins de Can Sumarro. Per hora
5. Equipaments del Museu (Casa Espanya, Harmonia i Can Riera).
Per hora
6. Centre Cultural Metropolità Tecla Sala

Euros
662,00

590,00
215,00

192,00

1,24
2,04
8,11
24,17
40,00
54,11
10,81
21,62
28,15
54,11
117,50
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6.1. Sala d’actes, sense personal tècnic. Per cessió
6.2. Sala d’actes, amb personal tècnic. Per cessió

85,83
216,39

*Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat que
no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari i el servei serà facilitat per l’empresa
adjudicatària del contracte de serveis tècnics del Teatre Joventut.
ARTICLE 7
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic local, la persona beneficiària, sens perjudici del
pagament de la taxa que hagués tingut lloc, estarà obligada al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en la quantia igual al
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i
reintegraments als quals fa referència aquest apartat.

Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 8
Les condicions per accedir a la utilització privativa o a l’aprofitament dels equipaments
culturals de l’Àrea de Servei a les persones estan recollides en el Reglament per a la
utilització privativa d’equipaments culturals adscrits a l’Àrea d’Educació i Cultura
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 253, de 20 d’octubre
de 1997, pàgines 27 i 28.
Els subjectes passius efectuaran l'ingrés d'aquesta taxa mitjançant autoliquidació que
s'haurà de fer efectiva, com a mínim, 48 hores abans de l’ocupació, bé a la Tresoreria
Municipal, bé a les entitats col·laboradores autoritzades. No es podrà ocupar l’espai
sol·licitat mentre la taxa corresponent no sigui satisfeta.

Convenis
ARTICLE 9
L'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de
simplificar-ne el compliment de les obligacions formals i materials derivades, o els
procediments de liquidació o recaptació.

Disposició derogatòria
Aquesta ordenança deroga totes les taxes i preus públics que s’hi oposin i
expressament deroga el Dictamen del Consell d’Administració de l’extingit Organisme
Autònom Municipal de Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en la sessió de
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data 1 d’octubre de 1992.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 20 de desembre de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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