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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
DELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa.
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 132 de la constitució, per
l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 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 dels edificis i locals municipals, que estarà al que s'estableix 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 de l'edifici o
instal·lació municipal, per a activitats privades (utilització privativa o aprofitament
especial).
ARTICLE 3. Subjectes Passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les Entitats a
què es refereix l'article 34.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que gaudisquen, utilitzen o aprofiten l'edifique o instal·lació municipal per a qualsevol
activitat amb ànim de lucre.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari,
s'estarà al que s'estableix 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 reguladora en aquesta ordenança serà la següent:
LOCAL
DURACIÓ
IMPORT
AUDITORI
1 dia
306,00 €
½ dia
204,00 €
USOS MÚLTIPLES
Per acte o dia.
61,00 €
CENTRE CULTURAL
Per acte o dia.
61,00 €
Estan exempts de pagament, totes les Associacions de Guadassuar.
CURS-TALLER
DURACIÓ
IMPORT
1 mes
41,00 €
Escola d’estiu
15 dies
20,50 €
Escola de Nadal
5 dies
20,50 €
Escola de Pasqua
5 dies
20,50 €
Curs-Taller.
fins 10 hores
5,10 €
Curs-Taller.
10 hores
10,20 €
Estan exempts de pagament, tots els que justifiquen que estan en desocupació i
no estiguen cobrant l'atur.

ARTICLE 5. Meritació.
La taxa es reportarà quan s'inicie l'ús, gaudi o aprofitament de l'edifici o
instal·lació municipal per a l'activitat privada.
ARTICLE 6. Responsabilitat d'ús.
Quan per l'ús, gaudi o aprofitament de qualsevol local o instal·lació municipal,
aquests patiren 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'infraestructures tributàries, així com a les
sancions que a les mateixes corresponguen 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.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha sigut aprovada
pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data trenta-un de maig de dos mil dotze,
entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2013, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de 29
de novembre de 2012, i publicada en el BOP núm. 42 del dia 19 de febrer de 2013.

