
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T5 
ÚS PRIVATIU DE LES DEPENDÈNCIES COMARCALS   

 
Article 1. Fet imposable  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal 
del Baix Ebre estableix la taxa per a l’ús privatiu de les seves dependències o espais 
físics.  
  
Article 2. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques de caràcter 
privat, que sol·licitin la utilització de les dependències i espais comarcals per al 
compliment de les seves finalitats, actes o esdeveniments socials o qualsevol altra 
activitat lícita i que no comporti perillositat o sigui potencialment perjudicial per a l’edifici 
o les instal·lacions. 
  
Article 3. Quantia  
 
Les taxes aplicables són les següents:  
 

1. En horari laboral: 
 
Utilització de la Sala d’Actes:  80,00 €/hora o fracció  
Utilització de la Sala de Formació:  50,00  €/hora o fracció  
Utilització de la Sala Josep Costa: 60,00 €/hora o fracció 
Utilització de la Sala Delta de l’Ebre: 40,00 €/hora o fracció. 
Utilització dels espais exteriors en horari laboral: 30 €/hora o fracció 
Utilització de vestíbul per a activitats de vending: 60 € mensuals 
 

2. En horari no laboral: 
 
Les tarifes anteriors amb increment per aplicació d’un coeficient d’ 1,6. 
 
Article 4.Exempcions i bonificacions  
 
L’ús d’aquestes dependències podrà ser exempcionat o bonificat en el cas d’activitats 
d’interès social i/o públic i amb la singularitat necessària perquè així es pugui motivar.  
 
Article 5. Meritació i pagament  
 
La taxa fixada es meritarà des del moment en que l’obligat al pagament realitzi la petició 
d’ús de les dependències o espais comarcals i es farà efectiu amb posterioritat a la 
presentació de la corresponent liquidació emesa pels serveis econòmics de l’ens.  
  
Article 6. Remissió normativa  
 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.  
  
 
 
 



 
 

 

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor  
  
Aquesta Ordenança fiscal, entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
  
 

Document aprovat inicialment en la sessió plenària de data 20 de desembre de 
2013 i  exposat al públic sense al·legacions 
 
La secretària acctal., 
 
 
 
 
Rosa Maria Solé Arrufat 
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