
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
DE LOCALS I ESPAIS PUBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 
Taxa per utilització d'edificis i espais públics de titularitat municipal. 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del 
Regim Local, de conformitat amb el que disposen els articles 15 I següents 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 utilització d'edificis i espais públics de titularitat municipal, que es regirà per 
la present ordenança fiscal. 
Fet imposable. 
Article 1. 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial o utilització 
privativa del domini públic local consistent en la utilització deis següents edificis 
i espais públics de titularitat municipal:  
-Casa Consistorial. 
-Edifici Multiusos. 
Els suposats d'utilització dels edificis municipals seran els següents:  
-Celebracions de matrimoni per l'autoritat municipal al saló de Plenaris. 
-Realització d'actes socials. 
-Qualsevol altra ocupació o utilització, amb finalitat lucrativa, distinta de les 
previstes anteriorment. 
Subjectes passius. 
Article 2. 
Seran subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les 
entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, beneficiaries de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local que constitueix el fet imposable. 
Exencions i bonificacions. 
Article 3. 
1. No es concedirà exempció ni bonificació de la present taxa. 
2. No estaran subjectes a la taxa les activitats patrocinades o subvencionades 
per l'Ajuntament, les realitzades en conveni amb l'Ajuntament o per Centres 
Educatius, les realitzades per convocatòria municipal, activitats recolzades per 
altres administracions públiques o lnstitucions privades sense ànim de lucre 
que es dirigesquen a l'Ajuntament per a sol·licitar la seua col·laboració 
mitjançant la remissió d'una programació cultural. 
3. Així mateix no estan subjectes a la taxa els actes que sol·liciten els partits 
polítics i agrupacions d'electors en campanya electoral o fora d'aquesta. 
Quota tributària. 
Article 4. 
1. La quota tributaria d'aquesta taxa serà la resultant de l'aplicació de la tarifa 
assenyalada a l'apartat següent. 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
Epígraf primer. Casa Consistorial. 
-Per celebració de matrimonis civils: 30,00 €. 
3. Ànim de lucre. 
Si la utilització s'efectua amb venda d'entrades, lloguer o venda de bens o de 
serveis, la quota s'incrementarà un 50%. 
4. Fiança. 



S'haurà de dipositar una fiança del 25% de l'import total de la quota a pagar. 
Gestió. 
Article 5. 
1. L'autorització per a la utilització serà aprovada per l'Alcaldia, prèvia sol licitud 
del subjecte. 
2. Una vegada autoritzada la sol·licitud d'aprofitament, deurà presentar-se el 
justificant d'haver abonat el deposi't durant els 5 dies següents a l' autorització.  
Normes de gestió. 
Article 6. 
1. La utilització privativa d'aquests edificis municipals podrà realitzar-se: 
A) Sempre i quan no haja programació municipal coincident en dates o 
d'associacions soci culturals e lnstitucions que tinguen un acord de 
col·laboració amb l'Ajuntament, o que estiguen patrocinades, o subvencionades 
pel mateix. 
B) Sempre que hi haja disponibilitat de recursos humans per a la seua atenció i 
seguretat de les instal·lacions. 
2. Els permisos deuran tramitar-se almenys 15 dies abans de l'esdeveniment i 
es resoldran dins dels 5 dies següents a la seua sol·licitud. 
3. La concessió de permisos comportarà, a més del pagament de les taxes 
establertes, altres obligacions com neteja, seguretat, vigilància, limitació de 
sorolls i horaris, etc.., que una vegada valorada l'activitat a realitzar, seran 
recollides amb detall a la Resolució de concessió del permís. 
Responsabilitat d'ús. 
Article 7. 
1. L'edifici serà obert i tancat per un responsable municipal, no obstant, quan 
per la seua utilització es produira algun desperfecte o deteriorament, el 
beneficiari de la llicència estarà obligat a pagar, sense perjudici del pagament 
de la taxa, el cost íntegre de les despeses de reparació o reconstrucció, o si 
foren irreparables a la seua indemnització. 
2. Aquesta mateixa responsabilitat afectarà al beneficiari en els casos de cessió 
gratuïta pels supostos descrits a l'article 3.2 i 3.3.  
Disposició adicional única. 
Les tarifes de la present ordenança fiscal s'entendran automàticament 
actualitzades per I'índex de preus al consum interanual del mes de març de 
cada any. 
Disposició final. La present ordenança fiscal, amb les seues modificacions 
aprovades pel Plenari d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 8-5-09, 
començarà a regir amb tots els seus efectes des de l'endemà de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
Llaurí, 8 de maig de 2009. 
 
DILIGÈNCIA FENT CONSTAR que esta ordenança fou publicada provisionalmente en 

el Butlletí Oficial de la Província número 124 de 27/05/2009 y definitivament en el 

Butlletí Oficial de la Provincia número 174 de 24 de juliol de 2009. 

Esta ordenanza ha sigut modificada provisionalment al BOP 237 de 6 d’octubre de 

2011. 

La present Ordenança ha sigut modificada parcialment (art.4) pel plenari del dia 
16 de setembre de 2011, publicada provisionalment en el BOP 237 de 
6/10/2011 i publicada definitivament al BOP 287 de 3/12/2011. 


