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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA GENERAL PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'IMMOBLES PERTANYENTS A l'AJUNTAMENT
DE BENISSANÓ 

Article 1.-Fonament legal i naturalesa.
De conformitat amb el previst en els articles 15 a 19, en relació amb l'article 20.1. A) i B) del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa general per la utilització privativa o aprofitament
especial de les dependències dels immobles de la seua pertinença.

Article 2.-Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament especial de les
dependències d'immobles pertanyents a l'Ajuntament de Benissanó.

Article 3.-Subjectes passius.
Són subjectes  passius  d'aquesta  taxa,  en concepte de contribuents,  les  persones físiques i
jurídiques així com les entitats al fet que es refereix la Llei General Tributària, que sol·liciten o
resulten  beneficiades  o  afectades  per  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  dels
immobles de titularitat municipal següents 

EDIFICI NOM SALA

CASA CULTURA TEATRE

CENTRE SOCIAL SALA BALL (planta baixa)

SALA AUDIOVISUALS (segona planta)

SALA POLIVALENT (segona planta)

CASA JOVENTUT SALA POLIVALENT (primera planta)

SALA PLANTA BAIXA

AMFITEATRE AMFITEATRE

CASTELL VESTÍBUL PLANTA BAIXA

CUINA PLANTA BAIXA

SEMISOTERRANI

SUBTERRANI

CAVALLERISSES

SALA SOCARRATS PLANTA PRIMERA

SALA NOBLE

SALA NOBLE CASAMENTS

AVANTSALA FRANCISCO I

MENJADOR

CUINA PLANTA PRIMERA

CELLER
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TERRASSA HEXAGONAL

TERRASSA HEXAGONAL CASAMENTS

Article 4.-Responsables.
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.

4.2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats,  interventors  o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
previst en l'article 40 de la citada Llei.

Article 5.-Meritació.
Aquesta  taxa  es  reportarà  quan  s'inicie  la  prestació  consistent  en  la  utilització
privativa o l'aprofitament especial dels immobles de titularitat municipal que es
fixen en la present Ordenança.

Article 6.-Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, l'import de la qual serà el que es
fixa en les següents tarifes: 

Epígraf 1.- Casa de la Cultura.
Tarifa 1.1.- Teatre.

1.1.1. Utilització d'aquesta instal·lació per associacions, empreses o persones físiques per a
activitats de contingut cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que s'autoritze pel
propi ajuntament de Benissanó. 
Assajos…............................................................................................................................9€/hora
Actes públics de només un dia …........................………....................................................90€/hora
Actes públics que incloguen cicles entre 2 i 3 dies  …........................………............……...75€/hora
Actes públics que incloguen cicles entre 4 i 5 dies  …........................………............……...60€/hora
Actes públics que incloguen cicles que superen els 5 dies  …...........................…………...50€/hora

Epígraf 2.- Centre Social.
Tarifa 2.1.- Sala de Ball (planta baixa)

2.1.1. Utilització d'aquesta instal·lació per associacions, empreses o persones físiques per a
activitats de contingut cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que s'autoritze pel
propi ajuntament de Benisanó …....................................................................................30€/hora
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Tarifa 2.2..- Sala Audiovisuals (segona planta) 
2.2.1. Utilització d'aquesta instal·lació per associacions, empreses o persones físiques per a
activitats de contingut cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que s'autoritze pel
propi ajuntament de Benisanó …..............….....................................................................6€/hora

Tarifa 2.3.- Sala Polivalent (segona planta)
2.3.1.Utilització  d'aquesta  instal·lació  per  associacions,  empreses  o  persones  físiques per  a
activitats de contingut lúdic, recreatiu , cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que
s'autoritze pel propi ajuntament de Benisanó .
Activitats de només un dia…............................................................................................10€/hora
Fins 1h/setmanal....….......................................................................................................25€/mes
Fins 2h/setmanals....…......................................................................................................35€/mes
Fins 4h/setmanals…..........................................................................................................55€/mes
Fins 8h/setmanals…..........................................................................................................65€/mes
Fins 12h/setmanals…........................................................................................................75€/mes
Fins 20h/setmanals…........................................................................................................95€/mes

Epígraf 3.- Casa de la Joventut.

Tarifa 3.1.- Sala Polivalent (primera planta)
3.1.1. Utilització d'aquesta instal·lació per associacions,  empreses o persones físiques per a
activitats de contingut cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que s'autoritze pel
propi ajuntament de Benisanó …...........….....................................................................10€/hora

Tarifa 3.2.- Sala Planta Baixa.
3.2.1. Utilització d'aquesta instal·lació per associacions, empreses o persones físiques per a
activitats de contingut lúdic, recreatiu , cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que
s'autoritze pel propi ajuntament de Benisanó.
Activitats de només un dia…............................................................................................10€/hora
Fins 1h/setmanal....…........................................................................................................25€/mes
Fins 2h/setmanals....…......................................................................................................35€/mes
Fins 4h/setmanals…..........................................................................................................55€/mes
Fins 8h/setmanals…..........................................................................................................65€/mes
Fins 12h/setmanals…........................................................................................................75€/mes
Fins 20h/setmanals…........................................................................................................95€/mes
*S'entén el  periode mensual com a quatre setmanes.
Epígraf 4.- Amfiteatre.

Tarifa 4.1.- Amfiteatre 
4.1.1.  Utilització d'aquesta instal·lació per associacions, empreses o persones físiques per a
activitats de contingut cultural o educatiu, amb finalitat lucrativa i sempre que s'autoritze pel
propi ajuntament de Benisanó
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Assajos…............................................................................................................................7€/hora
Actes públics …................................................................................................................30€/hora

Epígraf 5.- Castell.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, l'import de la qual serà el que es

detalla a continuació: 

NOM SALA TARIFES POR US I DIA*

VESTÍBULO PLANTA BAJA 400 €

COCINA PLANTA BAJA 170 €

SEMISÓTANO 350 €

SUBTERRÁNEO 220 €

CABALLERIZAS 320 €

SALA SOCARRATS PLANTA 1ª 125 €

SALA NOBLE 850 €

SALA NOBLE BODAS 1.245 €

ANTESALA FRANCISCO I 160 €

COMEDOR 430 €

COCINA PLANTA 1ª 125 €

BODEGA 1.000€

TERRAZA HEXAGONAL 1.320 €

TERRAZA HEXAGONAL BODAS 1.800 €

* Per  us  i  dia  s'entén  una jornada de 8h.  En aquestes  tarifes  no  està  contemplada cap
fraccionament per hores.

Article 7.-Fiança.
Els  usuaris  hauran  de  constituir  abans  de  la  utilització  dels  locals  o  dependències  a  dalt
exposats, una fiança per tal de respondre pels possibles desperfectes, mals usos, o danys en els
béns o instal·lacions que s'utilitzen.  Aquesta garantia haurà de prestar-se en metàl·lic,  aval
bancari o contracte de segur de caució, o mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en les
normes de contractació pública. La fiança serà retornada als dipositants en finalitzar el període
d'ús concedit, si no s'observara cap anomalia o desperfecte en l'ús de les instal·lacions.   Les
fiances a dipositar seran les següents:
Casa de la Cultura: 200€
Centre Social: 150€
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Casa de la Joventut: 150€
Amfiteatre: 150€
Castell: 1.000€

Article 8.- Beneficis fiscals.
D'acord  amb l'establit  en  l'art.  9  de  la  LRHL.,  no  podran  reconèixer-se  altres  exempcions,
reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb rang de llei, o les
derivades de l'aplicació de tractes internacionals.

Article 9.-Gestió.
9.1.-  Els  usuaris  de  les  instal·lacions,  dependències  o  locals  dels  immobles  especificats  en
l'article 3, efectuaran el pagament de la quota determinada en l'article 6 immediatament abans
de la utilització de les seues dependències, sense l'abonament de les quals no se'ls permetrà
l'accés.
9.2.- Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o aprofitament especial dels
immobles de titularitat municipal relacionats en la present ordenança, al fet que es refereix les
tarifes de l'art. 6, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència o autorització, amb
indicació de l'activitat que es pretén realitzar, data i  hora o, si  escau, període de temps de
l'ocupació sol·licitada. A la sol·licitud s'acompanyarà resguard justificatiu del dipòsit previ d'una
quantitat equivalent al 100% la quota tributària, directament en la Tresoreria municipal o en
les entitats col·laboradores de l'Ajuntament, sense el requisit del qual no es donarà curs a la
sol·licitud. Si s'observen diferències entre la quantitat ingressada en concepte de dipòsit previ i
la realment feta efectiva, es notificarà a l'interessat la liquidació complementària, entenent-se
suspès el procediment d'autorització fins que s'efectue l'ingrés de la mateixa.
9.3.-  Comprovades  les  sol·licituds  formulades  de  no  intervenir  circumstàncies  que  ho
impossibiliten, es concediran autoritzacions corresponents, que podran ser condicionades.
9.4.-  En  cas  de  denegar-se  les  autoritzacions,  es  procedirà  d'ofici  a  la  devolució  de  les
quantitats ingressades en concepte de dipòsit previ. 

Article 10.-Infraccions i sancions.
En tot  el  relatiu  a la  qualificació  d'infraccions tributàries i  les sancions que a les  mateixes
corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei
General  Tributària  i  en les  disposicions  que la  complementen  i  desenvolupen,  conforme a
l'establit en l'article 11 de la LRHL.

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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