AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES

ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 14
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’ESPAIS PÚBLICS

Article 1r. Disposició general
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb allò que disposa l ‘article
20.3 del RDL 2/2004, de 5 març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
i en aplicació d’allò que resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest
Ajuntament els preus públics per l’ús i ocupació dels diferents espais de titularitat
municipal.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús o aprofitament especial dels espais i
locals dels edificis municipals i material mobiliari detallats en aquesta ordenança.

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 i material mobiliari, o els
que es beneficiïn de l’aprofitament, si es que aquest es va dur a terme sense l’autorització
corresponent.

Article 4t. Quantia
La quantia del preu regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l’annex, per cada un dels diferents usos o activitats.
El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de l’autorització per part de
l’Ajuntament de l’activitat o ús. Es formalitzarà un protocol específic en el qual es faran
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constar les dades de l’interessat, l’objecte, la finalitat, l’import del preu públic a abonar,
les condicions que s’estableixen (inclosa la fiança a dipositar, si s’escau), la
responsabilitat per possibles danys, els costós suplementaris que comporti l’activitat, la
forma de dirimir possibles divergències, així com tot allò que en cada cas l’Ajuntament
de Duesaigües, consideri convenient fer constar.

Article 5è. Exempcions de pagament
L’Ajuntament de Duesaigües eximirà del pagament a totes les entitats i associacions de
tot caire que estiguin degudament inscrites en el Registre de la Generalitat de Catalunya
i tinguin seu al municipi de Duesaigües També restaran exempts del pagament els grups
polítics i les activitats escolars del municipi.
Aquestes exempcions es resoldran en el moment de l’autorització, la necessitat de la
qual no queda eximida.

Article 6è. Normes de gestió
Els subjectes passius efectuaran l’ingrés d’aquest preu públic mitjançant autoliquidació
que s’haurà de fer efectiva abans de l’ocupació o aprofitament. No es podrà ocupar
l’espai sol·licitat mentre la taxa corresponent no sigui satisfeta.
Les quantitats exigides d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat.
Quan l’activitat o ocupació no s’efectués per causes alienes a l’interessat, es procedirà
a retornar l’import de la taxa satisfeta.

Article 7è. Obligació de reposició i reparació de danys
Per al cas de les activitats descrites, els imports assenyalats no comprenen les
despeses complementàries que es puguin generar per vigilància, neteja o altres,
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especialment quan hi concorri la nocturnitat dels actes, les quals aniran a càrrec del
sol·licitant, segons detall que els serà presentat en el protocol corresponent.
Els executants seran responsables del cost de reposició de qualsevol be moble o
reparació de be immoble que resulti afectat indegudament per l’exercici de l’activitat
autoritzada, responsabilitat que quedarà garantida per la corresponent fiança dipositada.
El beneficiari de l’autorització per a la realització d’activitats o ocupació de la instal·lació
o instal·lacions respondrà del correcte estat dels béns mobles i immobles un cop
finalitzada l’ocupació, que hauran de quedar en el mateix estat en què es trobaven en
el moment d’inici de l’activitat, essent al seu càrrec les despeses corresponents a la
reconstrucció o reparació d’aquests.

Article 8è. Denegació d’autoritzacions
L’existència d’un preu públic no exclou que l’Ajuntament de Duesaigües, pugui
denegar peticions d’ús dels espais per raons de manca d’idoneïtat de la petició
respecte del lloc, riscos que es puguin derivar, impossibilitat de disposar dels serveis
necessaris, presumpció de comportaments irresponsables, o altres raons
fonamentades en la denegació.

Article 9è. Responsabilitat
L’Ajuntament es reserva la possibilitat de perseguir per qualsevol via de dret les activitats
no autoritzades o l’incompliment de les mateixes, tant per dirimir possibles
responsabilitats com pel rescabalament de danys causats.
S’estableix l’obligatorietat de prestar una fiança de 100 euros en el moment de presentar
la sol·licitud en el Registre d’entrada, que serà dipositada en el compte bancari propietat
de l’Ajuntament que s’indica.
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ANNEX DE TARIFES
Els imports dels serveis reflectits en aquestes tarifes de preus públics seran
incrementats, segons el tipus de l’Impost del Valor Afegit vigent; així com
qualsevol altre impost que correspongui.
Per l’ús de les sales de l’Ajuntament per a casaments

30,00 €

Queden exempts del pagament de la taxa aquelles parelles en les quals un dels seus
membres consti empadronat a Duesaigües des de fa més d’un any. Aquesta
residència s’acredita amb la inscripció continuada durant el període al Padró
d’Habitants municipal.
Per l’ús de Ca La Lina (per persona)

5 € / dia
3 € / dia

A partir del 5è dia (per persona)

Camp de Futbol

150 € 1/2 dia

Camp de Futbol

250 € 1 dia

A partir del 5è dia

100 € / dia
10 € / dia

Plaça dels Caçadors

Altres espais
Es valorarà pel plenari, atenent a criteris interès cultural per la ciutadania de Duesaigües,
i sempre com a referència dels preus esmentats amb anterioritat. S’indica que quan el
subjecte passiu, demana per dia, se fixarà en l’autorització les hores que compren la
utilització.
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Disposició Final
La modificació de la present Ordenança fiscal, que ha estat aprovada
provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 22/10/2021,
entrarà en vigor a partir del di 1 de gener de 2022 una vegada s’hagi publicat en
el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
Diligència
Per fer constar que la present ordenança, va ser aprovada inicialment en sessió de Ple
de l’Ajuntament el 18 de desembre de 2013 i publicada al BOPT núm. 269 el 22 de
novembre de 2014 i modificada pels acords plenaris següent:
Modificació de les tarifes publicada al BOP núm. 247 del 28 de desembre de 2017
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