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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17.– Taxa per l’ús d’Instal·lacions Municipals i Espais 
Municipals. 
 
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 l’ús de les instal·lacions 
municipals que no tinguin la consideració d’instal·lacions esportives, la qual es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de 
l'esmentat Reial Decret Legislatiu. 
 
Article 2. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’especial benefici obtingut pels subjectes 
passius com a fruit de la utilització de les instal·lacions i edificis de titularitat municipal 
per la organització, realització i celebració de qualsevol tipus d’actes i reunions de caire 
privat. 
2. A aquest efecte, es consideren instal·lacions municipals totes les que tinguin aquesta 
consideració, excepte aquelles que es destinin a activitats esportives de qualsevol tipus.  
 
Article 3. Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que 
ocupin o utilitzin els edificis i instal·lacions de titularitat municipal a les quals fa referència 
l’article anterior. 
 
Article 4. Responsables. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei General 
Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'esmentada Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals. 
1. Estaran exempts del pagament de la taxa per la utilització de les instal·lacions 
objecte d’aquesta ordenança les entitats sense ànim de lucre degudament inscrites en el 
registre administratiu escaient, i els col·lectius, grups, organitzacions i associacions 
sense ànim de lucre amb seu social al municipi, sempre que l’activitat per a la qual es 
demana la utilització de la instal·lació sigui excepcional, rellevant o d’interès general per 
al municipi o que es porti a terme amb el suport o la col·laboració de l’Ajuntament. 
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2. També estaran exempts de pagament els col·legis públics municipals. 
 
3. Estaran exempts els matrimonis civils celebrats en algun dels espais detallats en 
l’ordenança. 
 
4. Es podrà aplicar una bonificació de fins al 100% en els subjectes passius no citats 
anteriorment però que, per la seva finalitat o objecte, es compleixi el criteris d’interès 
públic o per la seva singularitat i/o incidència. 
 
Article 6. Quota tributària. 
1. La quota a aplicar per aquesta taxa és la que es fixa en els apartats següents: 

INSTAL·LACIÓ IMPORT 

Centre Fluvial del Delta 400,00 €/u/dia 

Centre Fluvial del Delta 80,00 €/u/hora 
 €/u/hora L’Espai Puntual 150'00 €/u/dia 

L’Espai Puntual 20’00 €/u/hora 

Cambra Agrària de Jesús i Maria 100’00 €/u/dia 

Cambra Agrària de Jesús i Maria 15’00 €/u/hora 

Sala Exposicions – Centre Cultural       0,00 € 

Sala Exposicions – Centre Cultural       0,00 € 

Espai de Suport de la Biblioteca Delta de l’Ebre:  

Entitats i Associacions sense ànim de lucre que fan pagar pel 
servei 

5,00 €/u/hora 

Empreses per formació dels treballadors 15,00 €/u/hora 

Empreses  per  cursos  o  activitats  formatives  amb  finalitat 
lucrativa 

25,00 €/u/hora 

Aula de Formació de la Biblioteca Delta de l’Ebre:  

Entitats i Associacions sense ànim de lucre que fan pagar pel 
servei 

10,00 €/u/hora 

Empreses per formació dels treballadors 25,00 €/u/hora 

Empreses  per  cursos  o  activitats  formatives  amb  finalitat 
lucrativa 

35,00 €/u/hora 

  

ESPAI EXPOSICIONS MUNICIPAL (1a planta ajuntament)  

En horari atenció municipal Sense cost 

Fora horari atenció municipal (dies laborables) 15€/hora 

Fora horari atenció municipal (caps de setmana i festius) 25€/hora 

  

ESPAIS OBERTS  

Parc Fluvial 100,00€/dia 
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Plaça de les Dones 100,00€/dia 

Parc del Riu 100,00€/dia 

Plaça 20 de Maig 100,00€/dia 

Plaça Barracot 50,00€/dia 

Plaça Mossèn Gabriel Zapater 80,00€/dia 

Plaça Coliseum 70,00€/dia 

Plaça Molí dels Mirons 50,00€/dia 

Plaça Elena Errea 60,00€/dia 

Plaça Europa 90,00€/dia 

En el cas que l’ús sigui per hores s’aplicarà un 15% del preu 
diari per cada hora d’utilització en els diferents espais 
oberts amb un màxim del preu dia establert. 

 

  

ALTRES ESPAIS I INSTAL·LACIONS  

Altres instal·lacions, equipaments i àmbits municipals 100,00€/dia 

En el cas que l’ús sigui per hores s’aplicarà un 15% del 
preu diari per cada hora d’utilització en els diferents espais 
oberts, instal·lacions i equipaments amb un màxim del preu 
dia establert. 

 

2. A més de la quota tributària, l’Ajuntament podrà exigir una fiança per cada 
autorització d’ocupació, per tal de respondre dels possibles desperfectes que es puguin 
ocasionar a la instal·lació o edifici. Aquesta fiança serà retornada una vegada comprovat 
l’estat satisfactori dels esmentats immobles. 
 
3. La concessió de l’ús de les instal·lacions i espais regulats en aquesta Ordenança 
vindrà condicionat a l’absència de reserves prèvies dels mateixos, a que no siguin 
perjudicials per a l’interès general i/o que no se solapin amb altres actes i esdeveniments 
 
Article 7. Gestió. 
1. El pagament de la tarifa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
 
2. Quan se sol·liciti llicència per l'ocupació, se'n declararan les característiques i es 
presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa. 

 
3. Alternativament, es poden presentar a l'Ajuntament els elements de la declaració per 
tal que el funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per determinar 
el deute.  
 
Article 8. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom justificarà al que disposen els articles 183 i següents de 
la Llei General Tributària. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el dia 4 de 
novembre de 2020. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


