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TAXA PER UTILITZACIÓ DE LOCALS I INSTALLACIONS CULTURALS
Article 1. Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, es regula l’aplicació de la Taxa per utilització de locals i instal·lacions
culturals.

Article 2. Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per la utilització de locals i instal·lacions
culturals, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais esmentats.
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les
instal·lacions i dels serveis que contempla aquesta taxa.

Article 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques que utilitzin les
esmentades instal·lacions i serveis.

Article 4. Deute tributari
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:
CONCEPTE

EUROS

Utilització de l'Auditori de Can Cortès:
- Per dia
- Per hora

212,57
37,17

Celebració de cerimònies civils, utilització de l’Auditori i els Jardins de
Can Cortès:
- Per cerimònia

80,00

Utilització jardins Masia de Can Cortès (exteriors i altres):
- Per dia
- Per hora

265,48
42,48

Utilització dels tallers de Can Cortès:
- Per dia
- Per hora
Utilització auditori del Castell:

106,19
31,86

- Per dia
- Per hora
- Exteriors i d'altres

212,39
37,17
159,29

Utilització del Teatre:
- Per dia
- Per hora

336,76
38,28

Utilització Sala polivalent del Centre Recreatiu:
- Per dia
- Per hora

318,58
26,55

Utilització de la Sala Massagran de la Torre Folch
- Per dia
- Per hora

212,57€
37,17€

Utilització jardins Torre Folch
- Per dia
- Per hora

265,48€
42,48€

Utilització de la Sala Patufet de la Torre Folch
- Per dia
- Per hora

106,19€
31,86€

Article 5. Exempcions
Les escoles i entitats sense afany de lucre amb seu al municipi de Palau-solità i Plegamans
estaran exemptes d’aquest pagament. En tota publicitat i documentació impresa i digital que
s’editi s’haurà de fer constar obligatòriament la inscripció “amb el suport de” i el logotip de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Article 6. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o l’expedient
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la
sol·licitud o a la comunicació l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà
al subjecte passiu, per al seu pagament.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió ordinària celebrada a Palausolità i Plegamans el 26 de maig del 2022, començarà a regir quan s’aprovi definitivament una
vegada es sotmeti a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de

la inserció de l’ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, sense que els interessats hagin
presentat reclamacions. Continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Palau-solità i Plegamans,

