Ordenances fiscals 2018

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
TAXA PER L’ÚS I EXPLOTACIÓ DE L’EQUIPAMENT DESTINAT A
CINEMES DE CAN CASTELLET

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD 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 l’ús i explotació de l’equipament destinat a cinemes de Can Castellet, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en
relació a l'article 20 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable.
El fet imposable el constitueix la utilització privativa i explotació de l’equipament municipal
destinat a cinemes de Can Castellet (consistent en 5 sales de cinema i local d’accès als
cinemes).

Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, i les entitats referides en l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària que gaudeixin, utilitzin, explotin ó aprofitin especialment el domini públic local
en benefici particular en la forma que es determina en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors
1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Acreditament de la Taxa
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu i l’explotació dels
cinemes Can Castellet, prèvia concessió de la preceptiva llicència d’ocupació temporal.
2. Quan la duració temporal de la utilització privativa i explotació del domini públic local
s’estengui varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, llevat els supòsits d’inici o cessament.

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària, per la utilització privativa i explotació de l’equipament destinat a cinemes
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de Can Castellet, serà la que resulti d’aplicar la tarifa següent:
S’estableix la tarifa per trams de rendiments o valor de mercat de la utilitat derivada de l’ús i
l’explotació següent, d’acord amb el nombre d’espectadors i de forma acumulada:

Nombre Espectadors/ any Taxa unitari mínim

Taxa
mínima
Taxa mínima per franja acumulada

Fins a 60,000

0,00 €

De 60.001 a 80.000

0,80 €

16.000,00 €

16.000,00 €

De 80.001 a 100.000

1,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

De 100.001 a 120.000

1,20 €

24.000,00 €

60.000,00 €

De 120.001 a 140.000

1,40 €

28.000,00 €

88.000,00 €

De 140.001 a 160.000

1,50 €

30.000,00 €

118.000,00 €

a partir de 160.001

1,60 €

anual

2. En el cas de realitzar-se quelcom activitat econòmica en el local d’accés al cinema, a la taxa
que resulti d’aplicar la tarifa mínima anterior, sense perjudici de l’establert al paràgraf següent,
s’aplicarà, com a mínim, una taxa addicional que ascendirà a l’import de 5,85 € m2 utilitzat i
/mes.
3. Quan per l’autorització de la utilització privativa i explotació de l’equipament destinat a
cinemes de Can Castellet s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la adjudicació, i la tarifa
recollida al punt anterior es prendrà com a preu base de licitació.

Article 7è. Danys i deteriorament del bens de domini públic
De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la
utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deteriorament del domini
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que li correspon, estarà
obligat a reintegrar el cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i ferne el dipòsit previ de l’import.
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels
béns destruïts o l'import de la deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
previstos en aquest article.

Article 8è. Normes de gestió
1.- Les persones o entitats interessades en l'obtenció de llicència d’ocupació temporal
corresponent per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials a què es refereix la
present ordenança, hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud.
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2.- El contribuent haurà d’abonar l’import de la taxa corresponent anualment durant el mes de
gener de l’exercici següent al meritat, en règim d’autoliquidació. Als efectes d’aquesta
autoliquidació el contribuent estarà obligat a aportar la documentació necessària i fefahent per
acreditar l’import de la taxa.
3.- En els casos d’inici o cessament en la utilització privativa i explotació de l’equipament recollit
en la present ordenança fiscal, l’import de la taxa es prorratejarà per mesos.

Article 9è. Revocació per morositat
La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si s’escau, a la revocació de
l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament
especial de què es tracti.

Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 11è. Exigibilitat de les tarifes
Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que
s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la tramitació de la corresponent
autorització, si s'escau.

Article 12è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb
les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Disposició Final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor al dia següent al de la publicació de l’acord definitiu
d’establiment i del text íntegre de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província. S’ha aprovat
definitivament per decret d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2009 i s’ha publicat al BOP núm.
234, de data 30 de setembre de 2009.
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