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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS I ELS SERVEIS DEL COWORKING GESTIONAT PER
L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Article 1. – Fonaments i naturalesa
L’Ajuntament des Migjorn Gran té previst crear el coworking amb l’objectiu de fomentar el
desenvolupament d’iniciatives empresarials i proporcionar un espai per a les noves empreses.
Per això, 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 conformement amb el que disposa els articles 15 a 19 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals., s’estableix
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 20 de
l’esmentat RD 2/2004.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús d’un espai determinat en uns dels immobles dels
quals és titular l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús d’instal·lacions i els serveis del
Coworking.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 36 de la Llei general tributaria que utilitzin o aprofitin un espai determinat en
uns dels immobles dels quals sigui titular l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús de les
instal·lacions i els serveis del Coworking en benefici particular, que constitueixin el fet
imposable.
Article 4.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereix l’article 42 de la llei general tributària.
2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5.- Base imposable
La base imposable es fixa, per l’ús d’un espai determinat en un immobles dels quals és titular
l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús de les instal·lacions i el serveis del Coworking,
per usuari, en 40 euros per mes.
Article 6.- Reduccions
No es concedeix cap tipus de reducció per aquesta taxa
Article 7.- Exempcions i bonificacions
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No es concedeix cap tipus d’exempció ni bonificació a aquesta taxa.
Article 8.- Base liquidable i quota tributària
La base liquidable i la quota tributària coincidirà amb la base imposable.
Article 9.- Meritació
La taxa es merita en el moment en que s’inicia l’ús d’un espai determinat en un dels immobles
dels quals es titular l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús d’intal·lacions i els serveis
del Coworking.
Article 10.- Gestió
1. La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà mitjançant el rebut
emès per l’Ajuntament.
2. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran satisfetes durant els
primers cinc dies.
3. Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada mes causaran la meritació
de la quota mensual, que serà satisfeta dintre dels cinc dies següents. Les que es
produeixin després del dia 10 de cada mes meritaran quota pels dies que hi restin fins a
final de mes i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.
4. Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a l’Ajuntament almenys amb
quinze dies d’antelació.
5. Els dèbits per quotes meritades i no satisfetes que l’Administració no percebi en els
terminis indicats es recaptaran d’acord amb els procediments generals del Reglament de
recaptació i disposicions concordants.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent a aquell en que se’n publiqui el text
íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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