
   

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS, 

LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Publicada al BOP núm.23, de 28 de gener de 2013. 

 

 

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa. 

 Fent ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 

per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20 en relació amb els articles 15 a 

19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per la 

utilització dels bens immobles municipals, que estarà al que establix la present 

Ordenança fiscal les normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 57 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 

ARTICLE 2. Fet imposable. 

 Constituïx el fet imposable d'esta taxa, l'ús i aprofitament dels bens immobles 

municipals, entre altres, els següents: pavelló multiús, escorxador, saló d’actes i antiga 

biblioteca. 

ARTICLE 3. Subjectes passius. 

 Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 

què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 

que disfruten, utilitzen o aprofiten el local. 

 Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà 

ajustar-se al que establixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària. 

ARTICLE 4. Quota tributària. 

 La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la següent: 



   

 

- Pavelló multiús  500 euros / dia. 

- Escorxador 100 euros / dia. 

- Saló s’actes 50 euros / dia. 

- Antiga biblioteca 50 euros / dia. 

 Les associacions o entitats de Faura sense ànim de lucre estaran exemptes de 

pagament quan sol·liciten la utilització del local per a la realització d'activitats la finalitat 

de la qual siga de caràcter social, benèfic, cultural o d'interés públic.  

ARTICLE 5. Fiança. 

 En el cas que  es vaja a realitzar una activitat subjecta a autorització 

autonòmica, haurà d'acreditar-se l'obtenció de la dita autorització així com la 

subscripció del corresponent segur de responsabilitat civil, si és el cas. 

 La persona o entitat sol·licitant ha de constituir una fiança en garantia de la 

reparació de deterioraments o desperfectes ocasionats al local o a les seues 

instal·lacions a causa del seu ús o aprofitament. El pagament de la fiança es realitzarà 

per ingrés directe en la Tresoreria Municipal en el compte corrent designat per 

l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència o autorització. La 

fiança serà tornada amb un informe previ  municipal. Si del dit informe es desprén que 

l'import de la reparació dels danys o perjudicis ocasionats fora superior a l'import de la 

fiança, s'alliberaria el corresponent càrrec per la diferència.  

ARTICLE 6. Obligació de contribuir. 

 La taxa es meritarà quan s'inicie l'ús, gaudi o aprofitament del local, regulant-se 

la sol·licitud i normes de gestió en la corresponent Ordenança reguladora. 

ARTICLE 7. Infraccions i sancions. 

 En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les 

sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que 

disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària. 

 

 

 



   

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança entra en vigor i comença a aplicar-se a partir del dia següent a 

la seua publicació definitiva en el BOP, romanent en vigor fins que s'acorde la seua 

modificació o la seua derogació expressa. 

 

Faura, 16 de gener de 2013 

L’alcalde, 

 

 

Antoni F. Gaspar Ramos 

 

 


	 

