ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.21
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE BAUMANN SERVEI DE JOVENTUT

Article 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions de Baumann Servei de Joventut, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Decret
Legislatiu 2/2004.
Article 2n.- L'obligació de contribuir neix a partir de la sol·licitud d'utilització de l'espai música jove i espais
destinats a la producció i creació artística del BaumanLab.
Article 3r.- Estan obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta ordenança les persones que efectuïn la
corresponent sol·licitud d'utilització de l'espai música jove i espais destinats a la producció i creació artística del
BaumanLab.
Article 4t.- Les tarifes aplicables seran les següents:
1.- Per utilització de BUCS:
Tarifa descompte
Tarifes 1 o 2
jove
persones (10%) Persones menors de
35 anys (10%)

Tarifa
descompte jove
1 ó 2 persones
(10%)

Tarifa activitats
especials (50%)

Utilització BUCS

Tarifes generals
Persones majors
de 35 anys

Per hora

8,65 €

7,78 €

7,78 €

7,01 €

4,32 €

Pack 4 h. (12%)

30,45 €

27,40 €

27,40 €

24,66 €

15,22 €

Pack 8 h. (15%)

58,81 €

52,93 €

52,93 €

47,64 €

29,41 €

Es contempla la possibilitat que s’ofereixi la cessió dels bucs amb un descompte del 100%, en els casos que el
Serveis de Joventut ho consideri oportú, donada l’adequació dels objectius del projecte presentat amb les finalitats
del BaumanLab. Aquesta valoració es realitzarà en base a uns criteris establerts que podran ser consultats pels i les
interessats/es en qualsevol moment.
Les persones que formin part d’una unitat familiar de 5 o més membres, o amb una persona amb discapacitat, i que
així ho acreditin, gaudiran d’una bonificació del 20% dels imports.

2.- Per utilització dels tallers pels projectes del BaumannLab-Laboratori:
a)

Tarifes per utilització mensual:
Utilització
tallers

Tarifa mensual
Descompte jove (20%)
Persones majors de 35 anys Persones menors de 35 anys

Taller 1

73,25 €

58,60 €

Taller 2

42,53 €

34,03 €

Taller 3

56,73 €

45,39 €

b) Tarifes per utilització per dia:
Utilització
tallers

Tarifa general
Descompte jove (20%)
Persones majors de 35 anys Persones menors de 35 anys

Taller 1

4,82 €

3,86 €

Taller 2

2,88 €

2,31 €

Taller 3

3,79 €

3,04 €

Es contempla la possibilitat que s’ofereixi la cessió d’aquests tallers amb un descompte del 100%, en els casos que
el Serveis de Joventut ho consideri oportú, donada l’adequació dels objectius del projecte presentat amb les finalitats
del BaumanLab. Aquesta valoració es realitzarà en base a uns criteris establerts que podran ser consultats pels i les
interessats/es en qualsevol moment.
L’Ajuntament de Terrassa podrà exigir al peticionari la constitució d’una fiança per tal de garantir el pagament de
les despeses addicional que es generin i la rehabilitació de les instal·lacions al seu estat inicial en el supòsit que la
utilització pugui ser susceptible de generar desperfectes en l’equipament i les seves instal·lacions.
Article 5è.- La liquidació i recaptació es durà a terme per l'administració de BAUMANN SERVEI JOVE o per
l'entitat gestora de l'espai de música jove o dels espais destinats a la producció i creació artística del BaumanLab.
Article 6è.- El pagament caldrà efectuar-lo en el moment de formalitzar la reserva del local d'assaig o dels tallers.
Article 7è.- En tot allò que no hagi estat previst en aquesta ordenança i que faci referència a l'aplicació, gestió,
liquidació i recaptació de la taxa regiran les disposicions complementàries dictades, o que es dictin, per a la seva
aplicació.
Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2019, i mantindrà la seva vigència mentre no se
n’aprovi la modificació o derogació expressa.

