
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS 
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS NO ESPORTIVES 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
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 de 
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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 l’ús de les instal·lacions municipals que no tinguin la consideració 
d’instal·lacions esportives, la qual es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial 
Decret Legislatiu. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’especial benefici obtingut pels 
subjectes passius com a fruit de la utilització de les instal·lacions en edificis de 
titularitat municipal per la organització, realització i celebració de qualsevol tipus 
d’actes i reunions de caire privat. 
 
2. A aquest efecte, es consideren instal·lacions municipals totes les que tinguin 
aquesta consideració, excepte aquelles que es destinin a activitats esportives 
de qualsevol tipus. 
 
Article 3r. Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que ocupin o utilitzin els edificis i instal·lacions de titularitat 
municipal a les quals fa referència l’article anterior. 
 
Article 4t. Responsables. 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 
General Tributària. 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'esmentada Llei General 
Tributària. 
 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons 
el detall que s’estableixi en les tarifes següents:  



 

 

Epígraf 1. Utilització de les dependències municipals. 

Concepte €/dia 

1.1.-    Ús de sales polivalents: 

1.1.1.  Sala de Plens 80,00€ 

1.1.2.  Sala guarderia, 1ª planta 60,00€ 

1.1..3. Sala petita, 2ª planta Joventut 40,00€ 

Concepte €/hora 

1.2.- Ús d’aula d’informàtica 0,50€ 

Concepte €/hora 

1.3.- Servei de neteja en dies laborables i 

dissabte 

8,24€ 

1.4.- Servei de neteja dia festiu 9,61€ 

Concepte €/mes 

1.5.1.  Us de les Sales Polivalents per ús 

lucratiu 

20,00€ 

Concepte €/mes 

1.7  Classes de Gimnàstica per el manteniment 12,00€ 

Concepte – Casal d’estiu 2 setmanes 

1.8  Casal d’estiu 28,00€ 

En cas d’un segon germà 26,00€ 

 

Utilització de les instal·lacions de la Societat  

1.9.1 Pista d’estiu 100,00€ 

1.9.2 Sala de cinema 100,00€ 

 

Utilització de les instal·lacions de la Societat  

1.9.1 Pista d’estiu   

1.9.1.1 Ús per una associació sense ànim de 
lucre 

Gratuït 

1.9.1.2 Ús per un particular, sense finalitats 
lucratives 

200,00€ 

1.9.1.3 Ús per un particular, amb finalitats 
lucratives 

500,00€ 

1.9.1.4 Taxa de neteja, en cas de tenir que netejar 100,00€ 



 

 

l’ instal·lació el propi Ajuntament 

 
1.9.2 Sala de cinema  

 

1.9.2.1 Ús per una associació sense ànim de 
lucre 

Gratuït 

1.9.2.2 Ús per un particular, sense finalitats 
lucratives 

200,00€ 

1.9.2.3 Ús per un particular, amb finalitats 
lucratives 

500,00€ 

   

Taxa de neteja, en cas de tenir que netejar l’ 
instal·lació el propi Ajuntament 

100,00€ 

 
 
  
Article 6è. Acreditament. 
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què es 
sol·liciti l’ús dels béns o instal·lacions municipals. 
 
Article 7è. Gestió. 
El pagament de la tarifa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
Alternativament, es poden presentar a l'ajuntament els elements de la 
declaració per tal que el seu personal presti l'assistència necessària per 
determinar el deute. 
 
Article 7è. Bonificacions. 
La utilització de les instal·lacions culturals municipals per part d'entitats sense 
finalitat de lucre i aquelles privades en que la seva utilització no sigui amb fins 
de promoció comercial i sempre que formin part d'una programació estable i 
convinguda, quedaran exemptes. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom justificarà al que disposen els articles 183 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP, i 
mantindrà la seva vigència mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació 
expressa. 


