ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 C

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I ESPAIS AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I EMPRESARIAL INNOVA.

CENTRE

DE

Article 1r. Fonament legal
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i)
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 27 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització
d’espais, béns i instal·lacions municipals al Centre de Desenvolupament Econòmic i
Empresarial Innova, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL).
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable de la taxa és la utilització dels espais, béns i instal·lacions ubicats al
centre de Desenvolupament Econòmic i Empresarial INNOVA que s’especifiquen en
les tarifes de l’article 6 de la present ordenança fiscal.
Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària que sol·licitin i/o resultin beneficiàries del servei o
cessió d’ús, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t. Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
4.- Llevat del que disposa l’apartat 2 de l’article 42 Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, la responsabilitat assoleix la totalitat del deute tributari exigit en
període voluntari.
D’acord amb l’article 41.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
quan hagi transcorregut el termini voluntari de pagament que es concedeixi al
responsable sense fer l’ingrés, s’ha d’iniciar el període executiu i s’ha d’exigir els
recàrrecs i els interessos que siguin procedents.
D’acord amb l’article 41.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la
responsabilitat no inclou les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei 58/2003, o
en una altra s’estableixin. En els supòsits en què la responsabilitat inclogui les
sancions, quan el deutor principal hagi tingut dret a la reducció que preveu l’article
188.1.b de la Llei 58/2003, el deute derivat ha de ser l’import que sigui procedent sense
aplicar la reducció corresponent, si s’escau, al deutor principal i s’ha de donar tràmit de
conformitat al responsable en la proposta de declaració de responsabilitat.
La reducció per conformitat és la que preveu l’article 188.1.b de la Llei 58/2003. La
reducció obtinguda pel responsable se li ha d’exigir sense més tràmit en cas que presenti
qualsevol recurs o reclamació contra l’acord de declaració de responsabilitat, fundat en
la procedència de la derivació o en les liquidacions derivades. Als responsables del
deute tributari els és aplicable la reducció que preveu l’article 188.3 de la Llei 58/2003.
Les reduccions previstes en aquest apartat no són aplicables als supòsits de
responsabilitat pel pagament de deutes de l’article 42.2 de la Llei 58/2003.

Article 5. Beneficis fiscals
Persones físiques o jurídiques que gaudeixin del dret d'ús dels espais de viver en virtut
de llicència municipal
SALA
DE
Exempció del pagament de la taxa per l'ús de la
Exempcions
REUNIONS
I
sala durant 5h/mes en horari d'obertura del centre
AULES
DE
30% de bonificació de la taxa per les hores d'ús
Bonificacions
FORMACIÓ
que excedeixin les 5h/mes
Exempció del pagament de la taxa per l'ús de
Exempcions
l'auditori durant 4h/any en horari d'obertura del
AUDITORI
centre
30% de bonificació de la taxa per les hores d'ús
Bonificacions
que excedeixin les 4h/any
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Entitats que compleixin els següents requisits:
- ser entitat sense ànim de lucre
- estar constituïda com a associació
- tenir raó social a Pineda
- estar inscrita al registre d'entitats del municipi
- destinar l'espai o sala cedit per als fins propis de l'entitat
Exempció del pagament de la taxa per a usos
Exempcions
puntuals dels espais en horari d'obertura del centre

Altres administracions públiques

Exempcions

Empreses
SALA
DE
REUNIONS,
Exempcions
AULES
DE
FORMACIÓ I
AUDITORI
Bonificacions

Exempció del pagament de la taxa per a usos
puntuals dels espais en horari d'obertura del
centre quan concorrin raons d'interès municipal

Per l'ús dels espais del centre, en el seu horari
d'obertura, per impartir formació de capacitació
als treballadors de l'empresa procedents de la
borsa de treball de l'Ajuntament de Pineda de Mar
30% de bonificació de la taxa per a usos puntuals
dels espais en horari d'obertura del centre si
disposa de centre de treball a Pineda

Article 6. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d'acord amb les següents
especificacions:
La utilització dels espais del Centre Innova serà possible de conformitat amb els
horaris d'obertura del centre
TARIFES
1. Per l'ús de sales de reunions
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No es podrà fer ús de les sales de reunions per un temps superior a 5 hores
consecutives.
Per l'utilització de les sales de reunions

20,00 €/hora

2. Per l'ús de les aules de formació
Per la utilització de l’aula de formació de manera
discontínua per un total d'hores no superior a
30.00€/hora
5h/mes
Per la utilització de l’aula de formació de manera
discontínua per un total d'hores superior a
25.00€/hora
5h/mes
Per la utilització de les aules per impartir formació Per 1/2 jornada...............140.00€
de forma continuada
Per 1 jornada.................. 250.00€
3. Per l'ús de l'auditori
La reserva de l'auditori es farà amb una anticipació de 10 dies naturals i l'autorització
d'ús quedarà condicionada a la disponibilitat dels espais.
(article 37, modificat per acord de Ple el 22.12.2016)

A) Per la utilització puntual de l'auditori per hores 150,00€/hora (l’import de la
i fins a un total no superior a 4 hores continuades taxa inclou la utilització de
l’Auditori,
el
servei
de
consergeria i el servei d’un tècnic
de so especialitzat).
B) Per la utilització continuada de l'auditori a 1.000,00€/jornada (l’import de
jornada completa (de les 8,00h a les 19,00hores) la taxa inclou la utilització de
l’Auditori,
el
servei
de
consergeria i el servei d’un tècnic
de so especialitzat).
De manera excepcional es podrà autoritzar la reserva de l'auditori fora dels torns
habituals d'utilització (horari d'obertura del centre). En aquest cas s'aplicarà a les taxes
dels apartats A) i B) un increment del 30%. Serà de contractació obligatòria el servei
de consergeria, amb un preu addicional de 33.00€/hora.

Article 7. Període impositiu i acreditament de la taxa
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La taxa s'acredita per la sol·licitud de reserva de l'espai i/o la utilització de la
instal·lació municipal.
Article 8. Règim de declaració, liquidació i ingrés.
1. El pagament de la taxa per a cessió d'ús puntual dels espais previstos en l'art. 6 de
la present ordenança, apartats 2) a 4) s'exigirà per avançat en el moment de la
sol·licitud de reserva de l'espai en règim d'autoliquidació.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26
d’octubre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents
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