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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS CULTURALS
MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats conferides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i en relació amb allò que s’ha preceptuat en l’article 57, en concordança
amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals; l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes establix la taxa per la Utilització de les Instal·lacions Culturals Municipals, que es
regularà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d’esta taxa la utilització de qualsevol de les instal·lacions culturals
municipals i, en particular, les següents:
Teatre Municipal
Edifici Multiusos
Saló Polifuncional
Biblioteca
Article 3. Subjectes passius.
Estan obligats al pagament de la taxa en esta Ordenança les persones físiques o jurídiques a les
que s’autoritze l’ús temporal d’instal·lacions i edificis municipals.
Article 4. Meritació.
L’Ajuntament podrà exigir el pagament simultani de la taxa a l’atorgament de l’autorització, així
com la constitució d’un depòsit en metàl·lic en quantia suficient per a garantir el pagament dels
possibles desperfectes.
A més del pagament de la taxa aniran a càrrec del peticionari els gastos de neteja, vigilància i
qualssevol altres que es produïsquen, així com els desperfectes i deterioraments que es puguen
produir.
Article 5. Tarifes.
Les tarifes a exigir per la utilització de les instal·lacions culturals municipals seran les següents:
1. Per l’ús del Teatre Municipal:..............................................200,00 €/acte
2. Per l’ús de l’Edifici Multiusos:...............................................75,00 €/acte
3. Per l’ús del Saló Polifuncional:............................................300,00 €/acte
4. Per l’ús de la Biblioteca:.........................................................50,00 €/acte
5. Per l’ús d’altres instal·lacions:................................................75,00 €/acte
La utilització del local per cada acte es realitzarà dins del mateix dia i no podrà tindre una duració
superior a cinc hores. Si l’ús excedira de cinc hores es liquidarà una nova utilització d’acord amb
les tarifes establides.
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Article 6. Exempcions i Bonificacions.
Les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, per raons d’interés social,
quedaran exemptes del pagament de la present taxa. No obstant quedaran subjectes al règim
d’autoritzacions i a la resta de les obligacions derivades per la utilització de les instal·lacions.
Article 7. Normes de Gestió.
A més de les quotes, que seran les que resulten de l’aplicació de les tarifes de l’article 5º, seran per
compte de les persones subjectes al pagament de les mateixes, tots els gastos que s’originen amb
motiu del muntatge i desmuntatge dels espectacles o organització d’activitats, personal que
utilitzen, neteja i la resta de gastos originats amb caràcter extraordinari, amb motiu de la
celebració dels dits actes.
Article 8. Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa el Títol IV de la Llei General
Tributària.
A Chilches/Xilxes, a 26 d’abril de 2012. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2012 i publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 124 de data 16 d’octubre de 2012. A Chilches/Xilxes, a 16
d’octubre de 2012. EL SECRETARI,
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