
 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 

UTILITZACIÓ  D’ESPAIS PÚBLICS  

 

Article 1er. Fonaments i naturalesa. 

D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 

7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat 

amb allò que disposen 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, l’EMD Bellaterra estableix la taxa per a la utilització d’espais públics que 

es regularà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al 

que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 

Article 2on. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’utilització o 

aprofitament de les sales del Centre Cívic situat a la plaça Margall s/n de 

Bellaterra amb caràcter exclusiu o mitjançant entrada. 

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats per la 

utilització o aprofitament de les instal·lacions. 

Article 4rt.- Meritació. 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 

presenti la sol·licitud per a la utilització o aprofitament, que no es tramitarà si no 

es justifica el pagament de la mateixa. 

Article 5è. Administració i cobrament. 

La present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 

pagar en el moment de tramitar la sol·licitud de la utilització o aprofitament. 

Article 6è.- Infraccions i sancions. 

La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 

s’ajustarà a l’establert a l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 

tributació. 



 

 

Article 7è.- Import de la taxa. 

 

 

 

 

Disposició final. 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el 

BOP havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

LLOGUER SALES

Lloguer sala de reunións

personal de sala 16€ /hora 16€ / hora

Projector i pantalla 20€ per dia 20€ / dia

Tècnic de so i llum 25€/hora 25€ / hora

Material:

Altaveus

25€ per dia 50€ per dia

Microfons

Taula de so

Taula de llums

Atretzo sala

Lloguer  sala d'actes 150 € 300 €

75 € 150 €

TAXES

Empreses o 

particulars de 

Bellaterra

Empreses o particulars de fora de 

Bellaterra

LLOGUER SALES 

Lloguer sala de reunións 

Atretzo sala 

personal de sala 16€ / hora 

50€ per dia 

Lloguer  sala d'actes 

Altaveus 
Material: 

Microfons 

Taula de llums 
Taula de so 

Projector i pantalla 0€ per dia 
Tècnic de so i llum 0 € 

20€ / dia 

TAXES 

0€ per dia 

0€ per dia 

100€ per dia 

50€ per dia 

Entitats de fora de Bellaterra 

0€ per dia 

 

Entitats de Bellaterra 

25€ / hora 
0 € 



 

 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar la imposició i ordenació de la taxa per a la utilització d’espais 

públics.  

Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a 

la utilització d’espais públics. 

Tercer.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant 30 

dies dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que considerin oportunes, i l’anunci de la seva exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment de que en el cas que no 

s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins 

aleshores provisional, sense que calgui un nou acord. 

 

Bellaterra, 10 de juliol de 2017. 

 

 

 

El President, 

Ramon Andreu Atik 


