
                                                                                                           

       
 
 

 
 
 
 
 
                        ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LES INSTACIONES DE LA 

CASA DE CULTURA 
 
 
 
 
 

ARTICLE  1.- FONAMENT I NATURALESA 
 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 els articles 15 al 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 prestació de serveis i 
utilització de les instal·lacions de la Casa de Cultura, que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 
 
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la present Taxa, la prestació del servei i la 

utilització de les instal·lacions de la Casa de Cultura. 
 
 
 



ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 

al fet que es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que es beneficien dels serveis 
o de la utilització de les instal·lacions de la Casa de Cultura. 

 
ARTICLE 4.- RESPONSABLES 
 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article assenyala l'article 43 de la Llei General 
Tributària. 

 
ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1.- La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà la  següent: 
 
1.1. UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS per   associacions, centres educatius,  

federacions, organismes oficials i   persones físiques per a activitats de contingut cultural 
o educatiu, previ acreditació de tal extrem: 

 
a) Saló d'actes:  
- Assajos 3,1€/hora 
- Actes públics sense taquilla 6,2€/hora 
- Actes públics amb taquilla 30,9€/hora 
b) Saló de conferències 3,1€/hora 
c) Sales 3,1€/hora 
d) Sala d'exposicions 62,0€/hora 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

       

 
1.2. UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS per la  resta d'usuaris no contemplats en 

l'apartat 1.1: 
 

a) Saló d'actes:  
- Assajos 9,3€/hora 
- Actes públics sense taquilla 18,6€/hora 
- Actes públics amb taquilla 92,8€/hora 
b) Saló de conferències 9,3€/hora 
c) Sales 9,3€/hora 
d) Sala d'exposicions 185,5€/hora

 
 
2. La tarifa contemplada en els apartats 1.1 i 1.2 s'incrementara en 12,4 €/hora, 

quan els actes se celebren en cap de setmana, en dia festiu, o en dia laborable a partir de 
les 22,00 hores. 

 
3. En el cas de celebracions de cursos, cursets o una altra activitat temporal per la 

qual es cobra quota de matricula, haurà d'abonar-se a l'Ajuntament el 20% dels ingressos 
per tal concepte. 

 
4. Quan els actes els organitze o patrocine l'Ajuntament, la utilització de les 

instal·lacions pels usuaris no estarà subjecta al pagament de la Taxa. 
 

         5.  Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest article es  
podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de setembre, 
d'acord amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

 
 

ARTICLE  6.- NORMES DE GESTIÓ 
 
1.- La concessió d'autoritzacions per a utilització del recinte, estarà supeditada a 

les necessitats pròpies de l'Ajuntament, no pertocant a reclamacions quan per alguna 
circumstància haja de suspendre's o modificar-se l'horari autoritzat. 

 



2.- Les sol·licituds d'utilitzacions o prestacions de serveis es presentaran per 
escrit en el Registre General de l'Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies a la 
data de celebració de l'acte, acompanyat programa detallat d'activitats. 

 
3.- Serà competència de la Comissió de Govern autoritzar la utilització, previ 

informe del Regidor Delegat de Cultura. 
 
4.- En casos d'urgència, l'Alcaldia podrà resoldre l'autorització mitjançant decret. 
 
5.- La celebració d'actes polítics, sindicals o de propaganda electoral serà gratuïta 

sempre que tinguen lloc dins de la respectiva campanya electoral. 
 
6.- Serà de compte de l'Ajuntament: 
a) La cessió del local i els seus serveis. 
b) La cessió en ús de les instal·lacions i elements que siguen propietat de 

l'Ajuntament, corresponguen a la normal utilització de les instal·lacions i es precisen per a 
l'exercici de l'activitat. 

c) L'abonament de despeses derivades pel servei de neteja i condícia, així com el 
derivat del consum ordinari d'aigua i electricitat. 

 
7.- Seran de compte dels usuaris de les instal·lacions quants altres despeses 

haguessin no especificats en el punt anterior. 
 
8.- L'Ajuntament es reserva la facultat de poder exigir una fiança de fins a 

1.202,02€ per als espectacles que considere oportú. Els organitzadors hauran de dipositar 
aquesta fiança amb 48 hores d'antelació almenys, de la data que haja d'efectuar-se l'acte. 
Aquesta fiança haurà de constituir-se en la Tresoreria Municipal, i en qualsevol de les 
modalitats admeses per la Llei. 

 
ARTICLE 7.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l'exacció de la present Taxa. 
 
 
 
ARTICULO  8.- REPORTA 
 
 



                                                                                                           

       

 
Es reporta la Taxa i naix l'obligació de contribuir en el moment que s'inicie la 

prestació dels serveis o la utilització de les instal·lacions especificades en l'article 2º. 
 
ARTICLE 9.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
   L'ingrés d'aquesta taxa s'efectuarà d'una sola vegada en presentar la sol·licitud 

en l'Ajuntament. 
 
 
ARTICLE 10.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions 

que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 
178 i següents de la Llei General Tributària. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 1999, 
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

La present Ordenança que consta de 10 articles va ser aprovada provisionalment 
per l'Ajuntament-Ple en data 5 d'octubre de 1998 i definitivament en data 7 de desembre 
de 1998. 

La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de 
juny de 2013, regirà i començara aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i   es 
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. B.O.P. nº 114  de 18 de 
juny de 2013. 

 
En Sant Joan, d´Alacant, a  
 
      L'ALCALDE  ACCTAL                                                   EL SECRETARI 

 


