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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ
Ordenança ús locals edificis municipals

21363

Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització de locals en edificis
municipals de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació provisional de
l’esmentada ordenança ha esdevingut definitiu en virtut de l’establert a l’art. 17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada ordenança, en funció del previst a l’art. 17.4 del R.D Legislatiu 2/2004:

‘ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LOCALS EN EDIFICIS MUNICIPALS
DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/169/5816

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
En 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 es disposa en l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la utilització de locals en edificis municipals, que estarà a l’establert en la present Ordenança Fiscal les normes de la qual atenen al
previngut en l’article 57 del Reial decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, l’ús i aprofitament dels locals dels edificis municipals anomenats: ‘Ses Cases des Mestres’, ‘Les
Cases de Son Llaüt’, Biblioteca ‘Cas Metge Rei’, ‘Cas Apotecari’, per a activitats amb ànim de lucre.
No constitueixen fet imposable de la taxa, i per tant no es troben subjectes a la mateixa, els usos i aprofitaments d’aquests locals per a interès
general i per a activitats sense ànim de lucre.
ARTICLE 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les Entitats al fet que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària , que gaudeixin, utilitzin o aprofitin els locals dels edificis assenyalats a l’article 2 per a qualsevol activitat amb
ànim de lucre.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a l’establert en 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 aquesta ordenança serà la següent:
Sales i aules edifici ‘ Cases dels Mestres’ (1):
1.1 -Sala auditórium:
Tarifa 1.1.1- Per dur a terme espectacles teatrals, musicals o d’altres que necessitin la utilització de la maquinària escènica i els aparells de
so, iluminació i video, bidell i personal de sala:
100€/hora

300€/mig dia

500€/dia complet

Tarifa 1.1.2- Per dur a terme Actes que no necessitin la utilització de la maquinària escénica, únicament la iluminació de la sala i bidell.
50€/hora

150€/mig dia

250€/dia complet

*Condicions generals per a les tarifes anteriors:
a. La utilització de la Sala Auditorium està subjecte a autorització prèvia, a sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud serà discrecional segons
les necessitats i programació de funcions i activitats; i la denegació serà motivada.
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b. Fins a les 3 hores se pagarà per hores. La 4ta hora se pagarà com a mig dia. A partir de la 6ena hora es paga com a dia complet.
c. Si es sol·licita la utilització de l’Auditorium en horari festiu o nocturn s’incrementaran les tarifes anteriors en un 10%; i si és horari festiu i
nocturn en un 15%.
d. Les tarifes de la Sala Auditorium s’aplicaran a empreses i entitats amb ànim de lucre. Si se tracta d’empreses o entitats amb ànims de lucre
residents a Santa Maria del Camí tindran un descompte d’un 20%.
e. En períodes electorals, l’Ajuntament podrà destinar la Sala Auditorium com a espai electoral.
f. Les persones físiques, a efectes d’aplicació de tarifes, tindran el mateix tracte que les entitats ciutadanes si la seva activitat no té ànims de
lucre; i que les empreses si aquesta té ànims de lucre.
g. Les empreses que lloguin la Sala Auditorium per més de 5 actuacions anuals, tindran una bonificació d’un 10%.
h. La Batlia, podrà autoritzar excepcionalment la utilització de la Sala Auditorium a empreses, entitats i associacions que vulguin actuar a
canvi d’un percentatge sobre la recaptació de les entrades.
i. L’Ajuntament de Santa Maria del Cami, podrà excepcionalment aplicar bonificacions fins a un màxim d’un 85% per a col·laboradors,
patrocinadors habituals, promotors o companyies de teatre que realitzin activitats d’interés general per a l’Ajuntament.
1.2- Sala Gran (exposicions)
1.3- Sala Gran (cursos)
1.4- Pati Cases dels Mestres
1.5- Aula 1 (amb ordinadors)
1.6- Aula 1 (sense ordinadors)
1.7- Aula 2 (sense ordinadors)
1.8- Aula 3 (sense ordinadors)
1.9- Aula 4 (sense ordinadors)

40€/hora
40€ /hora
50€/hora
25€/hora
15€/hora
15€/hora
9€/hora
20€/hora

120€/mig dia
120€/mig dia
150€/mig dia
75€/mig dia
45€/mig dia
45€/mig dia
27€/mig dia
60€/mig dia

200€/dia complet
200€/dia complet
250€/dia complet
125€/dia complet
75€/dia complet
75€/dia complet
45€/dia complet
100€/dia complet
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Locals edifici ‘ Son Llaut’ (2):
2.1- Local 1 (planta baixa)
2.2- Local 2 (planta baixa)
2.3- Local 3 (planta baixa)
2.4- Local 4 (planta baixa)
2.5- Local 5 (planta baixa)
2.6- Local 6 (planta baixa)
2.7- Local 7 (planta baixa)
2.8- Local 8 (planta baixa)
2.9- Local 9 (planta primera)
2.10- Local 10 (planta primera)
2.11- Local 11 (planta primera)
2.12- Local 12 (planta primera)

14€/hora
49€/hora
15€/hora
15€/hora
13€/hora
22€/hora
5€/hora
8€/hora
15€/hora
15€/hora
12€/hora
15€/hora

42€/migdia
147€/migdia
45€/migdia
45€/migdia
39€/migdia
66€/migdia
15€/migdia
24€/migdia
45€/migdia
45€/migdia
36€/migdia
45€/migdia

70€/dia complet
245€/dia complet
75€/dia complet
75€/dia complet
65€/dia complet
110€/dia complet
25€/dia complet
40€/dia complet
75€/dia complet
75€/dia complet
60€/dia complet
75€/dia complet

Locals edifici Biblioteca ‘Cas Metge Rei’ (3):
3.1- Sala Exposicions

18€/hora

54€/mig dia

90€/dia complet

Locals edifici ‘Cas Apotecari’ (4):
4.1- Pati exterior
4.2- Sala Exposició 1 (p.baixa)
4.3-Sala Exp 2 i 3 (p.baixa)..1 sala -

25€/hora
8€/hora

75€/mig dia
24€/mig dia

125€/dia complet
40€/dia complet

7€/hora

21€/mig dia

35€/dia complet

4.4- Sala audio-visuals (p.primera)
Exposicions, conferències,
Projeccions

26€/hora

78€/mig dia

130€/dia complet

40€/hora

120€/mig dia

200€/dia complet

4.5- Sala exposicions- Sala taller
(segona planta)
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A través de convenis específics, aprovats per l’òrgan competent, se podrà establir la realització d’activitats per a l’Ajuntament a canvi de les
tarifes assenyalades.
La utilització dels locals dels edificis municipals establerts als punts anteriors, exceptuant la Sala Auditorium, s’efectuarà en horari
d’obertura fixat per l’Ajuntament.
ARTICLE 5. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús, gaudi o aprofitament del local per a l’activitat amb ànim de lucre.
ARTICLE 6. Responsabilitat d’Ús
Quan per l’ús, gaudi o aprofitament de qualsevol dels locals dels edificis assenyalats a l’article 2, aquests sofrissin una deterioració o
desperfecte, el subjecte passiu estarà obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de reparació.
ARTICLE 7. Infraccions i Sancions
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al
que es disposa en els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ARTICLE 8. La Imatge corporativa
Als locals dels edificis municipals afectats per l’aplicació d’aquesta ordenança, hi ha d’haver: els logotips, amb el nom de l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí i el del corresponent edifici.
Al material que se pugui generar del desenvolupament d’Actes celebrats als locals dels edificis hi ha de figurar-hi el logotip de l’Ajuntament,
en qualitat de col·laborador.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), romanent
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.’
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Contra aquest acord hom pot interposar Recurs Contenciós-Administratiu en la forma i terminis assenyalats a les normes reguladores de
l’esmentada Jurisdicció, de conformitat amb el previst a l’art. 19.1 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Santa Maria del Camí, 06-11-2012.
LA BATLESSA-PRESIDENTA
Mª Rosa M. Vich.
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