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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

13844

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització dels espais situats a la primera planta de
l’Edifici Polivalent de Cas Serres com a Casal d’Entitats. Aprovació definitiva i publicació

1. En data 1 de juliol de 2016, el Ple del Consell Insular d’Eivissa va aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització dels espais situats a la primera planta de l’Edifici Polivalent de Cas Serres com a Casal d’Entitats.
2. Aquesta Ordenança es va sotmetre a informació pública i audiència a les persones interessades, perquè en el període de 30 dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) poguessin presentar-hi
reclamacions, objeccions i suggeriments, tot de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LBRL) i l’article 102 de la Llei 20/2006, 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRIB). L’anunci
corresponent es va publicar en el BOIB núm. 105, de 18 d’agost de 2016, i al Diario de Ibiza el dia 20 d’agost de 2016.
3. Atès que en data 22 de setembre de 2016 (inclòs) va acabar el termini d’informació pública i audiència als interessats, sense que s’hi hagin
presentat al·legacions, d’acord amb els articles esmentats s’entén aprovada definitivament l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització dels espais situats a la primera planta de l’Edifici Polivalent de Cas Serres com a Casal d’Entitats, sense necessitat d’un nou acord
exprés.
Per tot l’anterior, seguidament es publica el text íntegre de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització dels espais situats a la
primera planta de l’Edifici Polivalent de Cas Serres com a Casal d’Entitats:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/154/967086

“Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització dels espais situats a la primera planta de l’Edifici Polivalent de Cas Serres
com a Casal d’Entitats
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 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 i l’article 20, apartats 1 i 4 o, del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Consell Insular estableix la taxa per la
utilització dels espais situats a la primera planta de l’Edifici Polivalent de Cas Serres com a Casal d’Entitats, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 57 de dit text refós.
Article 2
Fet imposable
El fet imposable de la taxa a què es refereix aquesta Ordenança ve determinat per la prestació del servei Casal d’Entitats, el qual suposa una
cessió d’ús dels espais i dels equipaments disponibles a la primera planta de l’Edifici Polivalent de Cas Serres. S’entenen inclosos en les
instal·lacions del Casal d’Entitats l’energia elèctrica, el subministrament d’aigua, la il·luminació, el personal del Consell d’Eivissa destinat a
aquest servei, així com altres subministraments bàsics per al funcionament del Casal d’Entitats.
Article 3
Subjecte passiu
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, de la taxa a què es refereix la present Ordenança, les entitats i les persones físiques i
jurídiques, a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades pels
serveis Casal d’Entitats.
Article 4
Responsables
Seran responsables de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques, en els supòsits i amb l’abast a què es
refereix la Secció 3a del capítol II del títol II de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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Article 5
Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en el qual el subjecte passiu obtengui l’autorització d’utilització dels espais i
dels equipaments del Casal d’Entitats.
Per a la cessió d’ús habitual dels espais per un termini d’un any, hi ha la possibilitat de fer pagaments parcials de la quota tributària establerta,
amb un mínim de dos mesos. El primer pagament parcial, juntament amb la fiança establerta, es faria en el moment de l’autorització i
prèviament a l’ús efectiu de l’espai, el qual queda supeditat al pagament efectiu d’aquesta quota i fiança.
El període impositiu comprendrà així el termini de temps cobert per la quota meritada. Els posteriors pagaments parcials es farien abans
d’acabar el període impositiu anterior.
Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, la cessió d’ús dels espais i/o els equipaments no es dugui a terme, es retornarà totalment o
parcialment la quota corresponent.
Article 6
Quota tributària o tarifes
6.1. La quota que correspongui abonar per la prestació del servei a què es refereix aquesta Ordenança es determinarà de conformitat amb les
següents tarifes:
a) Per la cessió d’ús dels espais, ja sigui per ús habitual, ja sigui per ús esporàdic:
- 0,41 € m2/ dia
S’entendrà per dia el dia natural per al qual es té autorització per utilitzar els espais cedits del Casal d’Entitats, entenent que la utilització es
farà dins de l’horari i del calendari d’usos establerts.
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La cessió d’ús dels espais per mig dia suposarà una reducció del 50 % sobre la taxa establerta. Les cessions d’ús dels espais per temps
inferior a mig dia suposaran una reducció del 75 % sobre la taxa establerta.
b) Per la cessió d’ús de l’equipament durant un dia:
EQUIPAMENT

PREU PER CESSIÓ

Equip de so

2,4 €

Equip de videoconferència

36 €

Ordinador
Pantalla
Projector d’imatge

5€
0,4 €
8€

Reproductor de DVD i CD

0,4 €

Taquilles

0,2 €

Televisor

3,2 €

S’entendrà per dia el dia natural per al qual es té autorització per utilitzar els equipaments cedits del Casal d’Entitats, entenent que la
utilització es farà dins de l’horari i del calendari d’usos establerts.
La cessió d’ús dels equipaments per temps inferior a un dia suposarà una reducció del 50 % sobre la taxa establerta, sempre que aquesta
superi els 5 €.
6.2. A més de les quotes, que seran les que resultin de l’aplicació d’aquestes taxes, les persones subjectes al seu pagament estaran obligades a
satisfer una fiança a fi de garantir un ús adequat de les instal·lacions i els equipaments cedits. Aquesta fiança quedarà en dipòsit de la
Tresoreria del Consell d’Eivissa mentre duri la utilització dels espais i/o els equipaments. Una vegada finalitzada la utilització i verificada la
seua utilització correcta, així com l’absència de deteriorament, desperfectes o alteració dels béns objecte de cessió, es retornarà la fiança.
Aquesta fiança es determinarà segons el tipus de cessió d’ús i la seua duració:
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a) Cessió d’ús esporàdic dels espais: 50 % de la quota per la cessió de l’espai.
Aquelles cessions que no superin els set dies estaran exemptes del dipòsit de la fiança i les que es desenvolupen per més de set dies tendran
exempt el dipòsit de la fiança pels primers set dies.
b) Cessió d’ús habitual dels espais: 15 % de la quota per la cessió de l’espai.
c) Cessió d’ús de l’equipament:
EQUIPAMENT
Equip de so
Equip de videoconferència
Ordinador
Pantalla
Projector d’imatge

FIANÇA PER ÚS
12 €
180 €
25 €
2€
40 €

Reproductor de DVD i CD

2€

Armariets

1€

Televisor

16 €

La cessió d’ús dels equipaments per temps inferior a un dia suposarà una reducció del 50 % sobre la fiança establerta.
Article 7
Bonificacions i exempcions
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Per raons econòmiques i/o socials es podrà accedir a bonificacions o exempcions, d’acord amb l’establert a la Llei.
El Consell Insular d’Eivissa podrà subscriure convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels
subjectes passius d’aquesta Ordenança fiscal, amb la finalitat de simplificar el compliment de les seues obligacions formals i materials, o els
procediments de liquidació.
Article 8
Normes de gestió
8.1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de conformitat amb el que disposa l’article 27.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
8.2. Els subjectes passius estan obligats a practicar l’autoliquidació de les taxes i de la fiança en l’imprès habilitat a l’efecte pel Consell
Insular d’Eivissa i abonar-la prèviament en les entitats i els llocs indicats a l’imprès.
8.3. Per ser efectiva la cessió d’ús dels espais i de l’equipament del Casal d’Entitats, serà preceptiu presentar els resguards acreditatius dels
ingressos de la taxa i de la fiança a la persona responsable del Casal d’Entitats. En el cas que no es presenti el resguard acreditatiu de l’ingrés,
suposarà el desistiment per part de l’usuari de sol·licitud d’ús dels espais i/o equipaments.
Article 9
Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions i les distintes qualificacions, així com les sancions que corresponguin en cada cas, s’ajustarà al que disposen
els articles 183 i concordants de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació, vigirà a partir del dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i una volta transcorregut el termini previst a l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa”.
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i una volta
transcorregut el termini previst a l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
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2/2004, de 5 de març, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
Contra la disposició precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la
seua publicació, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears; tot això sense perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret, de conformitat amb els articles
10.1b, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 107.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Així mateix, s’indica que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l’eficàcia de la disposició impugnada, ni tampoc interromp els
terminis que se’n puguin derivar, excepte que l’autoritat competent ho acordi expressament.

Eivissa, 2 de desembre de 2016
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La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut
Maria Catalina Tur Torres
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