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Article 1. Principis Generals

 1. Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat 

amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que 

s’aprova el  text refós de la llei  reguladora de les Hisendes Locals,  l’Ajuntament d’Amposta 

estableix el preu públic per la utilització, per activitats privades, de les sales i dependències 

municipals que figuren relacionades a l’annex.

 2. No estan subjectes al preu públic regulat en aquesta ordenança els aprofitaments realitzats 

per institucions o entitats sense afany de lucre  que no cobrin entrada per la realització d’actes 

en els edificis municipals.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor dels quals s’acordi  

la cessió d’ús dels locals de propietat municipal que es regulin en aquesta ordenança o els que es 

beneficiïn de l’aprofitament, si es que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 3. Quantia

 1. La  quantia  del  preu públic  regulat  en aquesta  ordenança  serà la  que es  fixa  en la  tarifa 

continguda a l'annex.

 2. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió d’ús dels 

nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local 

de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons socials,  

benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus 

per sota del límit previst anteriorment.

 3. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa 

que el regula.
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Article 4. Exempcions

L’Ajuntament podrà acordar l’exempció del preu públic quan l’activitat del sol·licitant no tingui  

finalitat lucrativa. A tal efecte en el moment de sol·licitar la utilització de la sala o dependència 

municipal  haurà  de  justificar  que  la  seva  activitat  no persegueix  una  finalitat  lucrativa  i  així 

mateix haurà de demanar expressament l’exempció de la tarifa aplicable.

Article 5. Normes de Gestió

 1. Els interessats en la utilització privativa dels bens municipals regulats per aquesta ordenança, 

hauran  de  sol·licitar  prèviament  l’autorització  corresponent,  indicant  les  dates  i  horari 

d’utilització que es preveu.

 2. Les  sol·licituds  d’utilització  s’entendran  desestimades  si  transcorre  un  mes  de  la  seva 

presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que recaigui  resolució expressa. En 

aquest supòsit es retornarà d’ofici, si s’escau, l’import ingressat.

 3. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament sol·licitat o 

realitzat.

 4. Quan, per causa de la utilització privativa dels bens municipals regulats en aquesta ordenança, 

es  produïssin  desperfectes,  el  beneficiari,  sense  perjudici  del  preu  públic  corresponent, 

s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses de reparació dels danys causats.

Article 6. Obligació de pagament

 1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment  de 

sol·licitar l’autorització de l’ús dels locals regulats en aquesta ordenança, o des que aquesta es 

realitzi, si es que es va procedir sense autorització expressa.

 2. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria Municipal.

Article 7. Delegació per a la modificació

Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals,  el  Ple  de la Corporació delega en la Junta de Govern Local,  conforme 
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l’article  23.2.  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2 d’abril,  Reguladora  de les  Bases de Règim Local,  les  

facultats de la potestat de modificar aquest preu públic.

Article 8. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin  l’Ordenança 

General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

La llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició Final

Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació íntegra 

en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui  

la seva modificació o derogació expressa.

Diligència

Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament 

celebrat el dia 15 d’octubre de 2007 i modificada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 29 de 

setembre de 2014

Annex de tarifes

Dependència Municipal Preu

1. El Casal

    Preu/hora per l’ús planta baixa 35,00 €

    Preu hora aula magna 10,00 €

2. Pavelló Fires

    Preu/hora per l’ús planta baixa 100,00 €

3. Pavelló Poliesportiu

    Preu/hora per l’ús planta baixa 50,00 €

4. Pavelló Poliesportiu- Annex

    Preu/hora per l’ús planta baixa 40,00 €

4


	Article 1. Principis Generals
	Article 2. Obligats al pagament
	Article 3. Quantia
	Article 4. Exempcions
	Article 5. Normes de Gestió
	Article 6. Obligació de pagament
	Article 7. Delegació per a la modificació
	Article 8. Remissió normativa
	Disposició Final
	Diligència
	Annex de tarifes

