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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

2582 Elevació automàtica modificació ordenança reguladora fiscal d’ús d’espais i material de
l’Ajuntament de Valldemossa

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de gener de 2017, s’aprova la modificació de l’ORDENANÇA
REGULADORA FISCAL D’ÚS D’ESPAIS I MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA I feta la legal exposició al públic
sense haver-ne presentat durant el temps d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real
Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne
a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA REGULADORA FISCAL D’ÚS D’ESPAIS I MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Article 1er.- Fonament i naturalesa

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d’acord amb
el que preveu l’article 20. en relació amb els articles 15 a 19 del reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març Reguladora de les Hisendes
Locals, estableix diferents taxes per l’ús d’espais públics i material de l’Ajuntament de Valldemossa, que es regularà per la present
Ordenança redactada d’acord amb  l’article 17 de la Llei 39/88 ja esmentada i per el Reglament General d’ús d’espais i material de
l’Ajuntament de Valldemossa.

Article 2on.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança qui es beneficií de l’ús d’espais i/o material de l’Ajuntament, als que fa
referència l’article anterior i el Reglament General d’ús d’espais i material de l’Ajuntament de Valldemossa.

Article 3r.- Quantia

1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda als apartats següents.

2.- Fiança cessió d’espais. Es realitzarà el dipòsit d’una fiança, quantia especificada a continuació, que s’haurà d’abonar a l’Ajuntament a
l’hora de formalització. Aquesta fiança serà retornada sempre i quan l’espai es deixi en les mateixes condicions d’ordre i neteja en què es va
deixar i una vegada s’hagi comprovat que tot és correcte.

Aquesta cessió d’ús estarà supeditada a l’aprovació per part de l’òrgan competent i del dipòsit de la citada fiança.

ESPAI QUANTIA FIANÇA

Sala d’exposicions Fundació Coll Bardolet 30,00 €

Sala 1r pis de Can Flor 30,00 €

Sala de Plens de l’Ajuntament de Valldemossa 30,00 €

Sala ubicada al Centre de Salut 30,00 €

Biblioteca 30,00 €

Sala Polivalent 30,00 €

Sales Escola de Música 30,00 €

Pati Escola Vella 30,00 €

30,00 €
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ESPAI QUANTIA FIANÇA

Poliesportiu 200,00 € (ús extraordinari per part de grups,
agrupacions...)

Sala CEIP Nicolau Calafat 30,00 €

Altres espais no estipulats es farà necessari presentació del compromís d’ús (annex II), en quant a la quantia de la fiança s’especificarà a
l’acord d’aprovació.

3.- Taxa cessió d’espais.

 a). En quant a les activitats lucratives que es realitzin a un espai municipal, a més del dipòsit de la fiança, pagaran la quantia de 5,00
€ mensuals per cada hora que s’utilitzi l’espai, segons la següent:

Quantia hores setmanals Taxa mensual

1 hora/setmana 5,00 €

2 hores/setmana 10,00 €

3 hores/setmana 15,00 €

4 hores/setmana 20,00 €

5 hores/setmana 25,00 €

6 hores/setmana 30,00 €

Amb un increment de 5,00 € mensuals per hora setmanal d’utilització.

 b). En quant a la cessió d’espais a particulars, (sala del 1er pis de Can Flor, planta baixa de la Unitat Bàsica de Salut, pati de l’escola
vella i poliesportiu) es pagarà una taxa de 20 €.

c). En el cas de la utilització de la tercera planta de la Fundació Coll Bardolet, les activitats lucratives en les quals els sol·licitants  no
estiguin empadronats a Valldemossa, es pagarà una taxa de 20 €.

4.- Fiança cessió ús material. Es realitzarà el dipòsit d’una fiança, quantia especificada a continuació, que s’haurà d’abonar a l’Ajuntament a
l’hora de formalització. Aquesta fiança serà retornada sempre i quan el material es retorni en les mateixes condicions què es va deixar i una
vegada s’hagi comprovat que tot és correcte.

Aquesta cessió d’ús estarà supeditada a l’aprovació per part de l’òrgan competent i del dipòsit de la citada fiança.

MATERIAL QUANTIA FIANÇA

Equip de so 30,00 €

Pantalla i projector 30,00 €

Taules 30,00 €

Posts amb cavallets 30,00 €

Cadires 30,00 €

Tassons, vaixella i coberteria 30,00 €

Torradores 30,00 €

5.- Taxa cessió de material. A més del dipòsit de la fiança es realitzarà el pagament d’una taxa segons el material pagaran les següents
quanties.

MATERIAL Taxa

Taules 1,00 € per taula

Posts amb cavallets 1,00 € per post+cavallet
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MATERIAL Taxa

Cadires 0,20 € per cadira

Tassons, vaixella i coberteria 0,05 € per unitat

Torradora 5€ per torradora

Disposició addicional primera

Queden exceptuats del pagament de la taxa, les entitats i associacions sense ànim de lucre de Valldemossa.

Disposició addicional segona

El material que s’espenyi s’ha de retornar a l’ajuntament. El material no retornat es reposarà o pagarà segons el preu del mercat del material.

Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.

 

Annex I

Sol·licitud d’espai i material de l’Ajuntament de Valldemossa

 

Annex II

Compromís altres espais

Per un costat el/la Sr./Sra. ........................................................................................................

amb DNI núm. ............................. domicili ............................................................................

...................... CP................... de......................................... amb telèfon ................................... / ............................, e-mail:

........................................................................................................

I per altre el/la Batle / Batlessa de l’Ajuntament de Valldemossa, Sr./Sra. ...............................................................................................

Es comprometen a cedir l’espai .................................................................................................

Per un termini de ................ dies, descarregant a l’Ajuntament de Valldemossa de tota responsabilitat.

Transcorreguts els dies fitxats, s’haurà de deixar l’espai lliure. En  cas contrari es penalitzarà amb ............ €/dia fins que es torni a deixar
l’espai lliure.

 

Valldemossa, 14 de marzo de 2017

EL BATLE
Nadal Torres Bujosa
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