39. ORDENANÇA TAXA ÚS CENTRE VINALAB
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els arti cles 15 a 27 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, en relació amb l'article 57 de la mateixa llei, aquest Ajuntament estableix la taxa per ús
del Centre Municipal Vinalab.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions, espais i serveis situats en el CENTRE
MUNICIPAL VINALAB en les diferents modalitats d'ús arreplegades en el Reglament del Centre i en la present
ordenança fiscal.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques o jurídiques així com les entitats al fet
que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, a els qui
s'atorguen les autoritzacions o els qui es beneficien de la utilització o aprofitament de les
instal·lacions, espais i serveis situats en el CENTRE MUNICIPAL VINALAB si es va procedir sense
l'oportuna autorització.
ARTICLE 4. RESPONSABLES
Seran responsables del deute tributari les persones o entitats al fet que es refereixen els articles 41
a 43 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. MERITACIÓ
La present taxa es reportarà en el moment de la presentació de la sol·licitud per a l'atorgament de
l'autorització d'ús continuat o de la declaració responsable d'ús puntual.
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ I INGRÉS
La taxa es gestionarà en règim d'autoliquidació i ingrés a compte. Al costat de la sol·licitud
d'autorització d'ús continuat o al costat de la declaració responsable d'ús puntual haurà
d'acompanyar-se justificant de l'autoliquidació i pagament de la taxa.
En el cas dels usos continuats la taxa es gestionarà en règim d'autoliquidació i ingrés a compte per
mesos naturals, anticipats i complets. Una vegada atorgada l'autorització i efectuada
l'autoliquidació i ingrés a compte de la taxa corresponent al primer mes, els períodes mensuals
següents es gestionaran igualment mitjançant autoliquidació i ingrés a compte pel subjecte passiu
a efectuar dins dels 10 primers dies de cada mes natural.
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ARTICLE 7.-INFRACCIONS I SANCIONS
1. S'estableixen les següents tarifes en funció dels usos o espais previstos i la seua temporalitat:
A) AUTORITZACIONS D'ÚS CONTINUAT:
ÚS/ESPAI

TARIFA
€/mes

INCUBACIÓ TARIFA
€/mes

SALA DE COTREBALL

65 €

135 €

1/2 DESPATX

150 €

300 €

DESPATX SENCER

250 €

550 €

FÉNIX

2. Als usuaris que obtinguen autoritzacions d'ús en les modalitats d'incubació i cotreball se'ls inclou
en la seua tarifa l'ús de les zones comunes que es determinen en Reglament d'ús del Centre.
3. Les tarifes previstes en l'apartat 1.B) del present article s'incrementaran en un 10 % quan a més se
sol·licite l'ús dels sistemes d'enregistrament o streaming.
ARTICLE 8. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ.
No estaran subjectes al pagament de la taxa les administracions públiques, entitats de dret públic,
associacions inscrites en el registre municipal d'associacions o les entitats sense ànim de lucre
previstes en l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives o normativa que la substituïsca, sempre que l'activitat a desenvolupar no porte
aparellada una utilitat econòmica.
Les entitats sense ànim de lucre hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud d'autorització la
documentació acreditativa de tal condició.
ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Mentre entre en vigor el Reglament d'ús del Centre Municipal Vinalab a l'efecte d'atorgar les
autoritzacions en ell previstes, als usos continuats que es realitzen se li aplicarà la tarifa
d'incubació.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 9 de febrer del 20016.

*ALCALDIA DE L'*AJUNTAMENT DE VINARÒS

