SOL·LICITUD PER A ÚS DEL LOCAL SOCIOCULTURAL DELS GARIDELLS
DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms

DNI

Domicili

Núm. Esc.

Correu electrònic

Telèfon

Població

Codi postal

Pis

Porta

En cas que el sol·licitant no estigui empadronat, adjuntar dades del corresponsable:
Nom i Cognoms

DNI

DIA ELS QUALS ES VOL FER ÚS DEL LOCAL SOCIOCULTURAL:

PREUS D’ÚS DEL LOCAL SOCIOCULTURAL:
EMPADRONATS
30 € taxa

NO EMPADRONATS
60€ taxa

• És depositaran 100€ en concepte de fiança. La qual serà retornada un cop és verifiqui per part de
l’Ajuntament que les instal·lacions del Local Sociocultural no hagin patit cap tipus de desperfecte per
part del/s sol·licitant/s.

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL LOCAL SOCIOCULTURAL:
• La persona/es que lloguin el local sociocultural serà/n responsable de la neteja del mateix un cop
finalitzat l’acte.

• El local sociocultural disposa d’un refrigerador de begudes, l’ús del qual està autoritzat dins del lloguer
del local. Tanmateix la persona/es que lloguin el local serà/n responsables de que al finalitzar l’acte el
refrigerador quedi net i desconnectat de la corrent elèctrica.

• És poden utilitzar les taules i cadires necessàries per la realització de l’acte pel que se sol·licita el local.
La seva conservació també serà responsabilitat del/s responsables del lloguer.

• Les claus del local sociocultural han de ser retornades a les 24h següents de la finalització de l’acte pel
qual s’ha llogat.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable
El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu és l’Ajuntament de Els Garidells
Finalitat
Les dades seran tractades amb la finalitat de:
- Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure
l'associacionisme i la participació ciutadana i gestió de les inscripcions i Gestió i realització de formacions, xerrades,
tallers, monogràfics i exposicions. Cessions d'espais per entitats o usuaris dels equipaments
Verificació de
Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat
dades
de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD
Drets
Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els
de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat .
Informació
Al dors trobareu informació complerta sobre protecció de dades
addicional

CONSENTIMENT
“Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que l’Ajuntament dels Garidells,
responsable del tractament, pugui tractar les meves dades personals d’acord amb la informació que consta en
aquest document.”
Els Garidells, _____ d __________________ de _____
Signatura:
Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Els Garidells

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el
Ajuntament dels Garidells
Responsable?
Adreça: Av. Catalunya, 2
43153 Els Garidells
A/e: ajuntament@elsgaridells.cat
Delegat de protecció de dades:
Unitat de Protecció de Dades i Transparència
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona Telèfon: 977.29.66.99
Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Amb quina finalitat
recollim les teves
dades?

Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de:
-Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i
de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana i gestió de les inscripcions
i Gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions. Cessions
d'espais per entitats o usuaris dels equipaments
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil
Quina és la legitimació -Consentiment
per al tractament de
- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
les vostres dades?
*Article 6.1.a) RGPD: Consentiment de l’interessat
*Article 6.1.e) RGPD: Compliment d'una missió d'interès públic o exercici de poders
públics
* Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
-Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona
interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la
LOPDGDD
La legitimació és el
Si la base de legitimació és el consentiment la persona interessada té dret a retirar el
consentiment de la
consentiment atorgat en qualsevol moment.
persona interessada?
A quins destinataris
No es preveuen
es comunicaran les
vostres dades?
Transferències
No es preveuen
internacionals
Quins són els vostres Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Els Garidells està
drets?
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si
correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats
per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es
conservaran per exercir o defensar reclamacions.
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada
pot oposar-se, en qualsevol moment, a que l’Ajuntament tracti les seves dades o a que
consulti o reculli els documents que ja es trobin en poder de l’Ajuntament o hagin sigut
elaborats per qualsevol administració pública. Els motius pels quals es pot oposar són els
relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'acompliment
d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics per l’Ajuntament.
L’Ajuntament deixarà de tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims
imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, drets i llibertats de la persona
interessada.
Com podeu exercir els Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament dels Garidells
drets?
Adreça: Av. Catalunya, 2 43153 Els Garidells
A/e: ajuntament@elsgaridells.cat
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: www.elsgaridells.cat
Termini de
Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van
conservació de les
demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta
dades
finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i
documentació, en particular:
Codi TAAD 292 Expedients de comandes de fons bibliogràfics. Resolució: Destrucció total
als dos anys

Obligatorietat
Quines vies de
reclamació hi ha?

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que
en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar
una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.
https://apdcat.genca.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE DETERMINATS INMOBLES MUNICIPALS I
ÚS DE TAULES I CADIRES.

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 15 a
27 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la TAXA PER ÚS DE DETERMINATA
INMOBLES MUNICIPAL I ÚS DE TAULES I CADIRES» de conformitat amb allò que estableix aquesta
Ordenança fiscal.
ARTICLE 2. Àmbit d’Aplicació
Aquesta Ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal dels Garidells.
ARTICLE 3. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa :
La utilització del LOCAL SOCIOCULTURAL.
La utilització de taules i cadires.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en qualitat de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
següents:
— Els titulars de les autoritzacions pertinents.
No són subjectes passius les entitats de naturalesa associativa de l’Ajuntament dels Garidells.
ARTICLE 5. Responsables

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o Entitats. A aquests
efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a allò que estableixen
els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ARTICLE 6. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa .

Les tarifes, queden establertes de la manera següent:
UTILITZACIÓ DE LOCAL SOCIOCULTURAL
Empadronats: 30,00 Euros, taxa i 50,00 Euros de fiança.
No empadronats: 60,00 Euros, taxa i 50,00 Euros de fiança.
ÚS DE TAULES ICADIRES (únicament empadronats).
30,00 cèntims per cadira en blocs de deu.
3,00 Euros per taula.
Fiança de 50,00 Euros.
ARTICLE 7. Meritació i Naixement de l’Obligació

La taxa es meritarà amb l’autorització d’aquest ús.
La sol·licitud es presentarà per part de la persona interessada, sigui persona física o jurídica:
-Taules i cadires: Tres dies hàbils.
-Local Sociocultural: Cinc dies hàbils; Pel que fa a la sol·licitud de les persones no empadronades, hi
haurà d’acompanyar-se amb la seva sol·licitud una persona empadronada al poble, que signarà aquesta
sol·licitud conjuntament.
Serà procedent la devolució de les taxes que s’hagin exigit, quan no es realitzi el seu fet imposable per
causes no imputables al subjecte passiu, segons l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
Preus Públics.
De conformitat amb l’article 24.5 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, quan la utilització privativa o l’aprofitament especial
comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del
pagament de la taxa que li correspon, està obligat a reintegrar el cost total de les despeses respectives de
reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ de l’import.
Si els danys són irreparables, l’Entitat ha de ser indemnitzada amb una quantia igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats.
Les entitats locals no poden condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què
es refereix aquest apartat.
ARTICLE 8. Gestió

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i amb les altres Lleis reguladores de la matèria, així com
amb les disposicions dictades per al seu desplegament.

Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta Ordenança han
de sol·licitar la llicència i realitzar el dipòsit previ corresponent.
Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar la durada de l’aprofitament, s’entendrà
prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de baixa (la no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa).
ARTICLE 9. Recaptació

Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions d’autoliquidació tributària i a
realitzar l’ingrés del seu import en el Tresor.
El pagament de la taxa es pot fer efectiu a les oficines municipals o a través de transferència bancària.
ARTICLE 10. Infraccions i Sancions Tributàries

En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, concretament els articles 181 i següents, així com les seves disposicions de desplegament, de
conformitat amb l’article 11 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.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança Fiscal, que es va aprovar pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 12
DE FEBRER DE 2016, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i serà d’aplicació a partir del dia següent de la seva publicació íntegra, aquesta
situació romandrà fins que no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

