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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents 
d’aquest Reial Decret Legislatiu. 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’utilització o aprofitament d’edificis i de 
qualsevol altre instal·lació municipal amb caràcter exclusiu o mitjançant entrada. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats 
per la utilització o aprofitament dels edificis municipals o d’altres instal·lacions. 
 
Article 4. Meritació 
 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la sol·licitud per a la 
utilització o aprofitament, que no és tramitarà si no és justifica el pagament de la mateixa. 
 
Article 5. Administració i Cobrament 
 
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar en el moment de 
tramitar la sol·licitud de la utilització o aprofitament. 
 
Article 6. Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà allò establert a 
l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
Article 7. Quotes 
 
Les taxes s’exigiran segons el següent quadre de tarifes, tenint en compte els usuaris amb quotes reduïdes 
i exemptes: 
 
Quota segons l’espai: 
 

1) LA FÀBRICA: 
Quota utilització: 20 euros/per activitat 
Quota ús calefacció: 10 euros/per activitat 
 
2) EDIFICI C/ ESGLÉSIA, 15 (1r. pis): 
 3.1 Sala A (tancada): 
Quota utilització: 7 euros/hora 
Quota ús calefacció: 5 euros/hora 
 3.2 Sala B (oberta): 
Quota utilització: 7 euros/hora 
Quota ús calefacció: 5 euros/hora 
 3.3 Sala Exposició: 
Quota utilització: 7 euros/hora 
Quota ús calefacció: 5 euros/hora 
 
3) LOCAL SOCIAL CAN PUIGDEMIR: 
Quota utilització: 20 euros/activitat 
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Quota ús calefacció: 5 euros/activitat 
 
4) SALA DE PLENS: 
Quota utilització:  50 euros per persones empadronades  

      150 euros per persones NO empadronades 
 

5) PISTA POLISPORTIVA  
Quota utilització diürna amb vestidors: 15 euros/activitat 
Quota utilització nocturna amb vestidors: 50 euros/activitat 
 
6) CAMP DE FUTBOL: 
Quota utilització diürna: 25 euros/activitat 
 
7) ESCOLA: 
Quota utilització gimnàs: 20 euros/activitat 
Quota ús calefacció: 10 euros/activitat 

 
Totes aquelles activitats que siguin declarades d’interès públic organitzades per Associacions o Entitats 
d’acord amb els criteris establerts pel Ple de data 21/10/2019 quedaran exemptes del pagament de la taxa.  

 
Article 8. Règim de sol·licitud 
 
Les sol·licituds per la utilització dels serveis públics municipals s’hauran de realitzar mitjançant el model 
d’instància degudament complimentat que es troba a la seu electrònica i al registre general de l’Ajuntament. 
La petició s’haurà d’entrar per registre d’entrada general de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 5 
dies  hàbils per tal que es pugui comprovar la disponibilitat del local o instal·lació. 
 
També s’habilitarà la tramitació de la sol·licitud per mitjans telemàtics mitjançant la seu electrònica, en cap 
cas per correu electrònic.   
 
Caldrà sol·licitar expressament la declaració d’activitat d’interès públic si es compleix algun dels següents 
requisits: 
 

- Mínim de 3 anys consecutius de celebració de l’activitat 
- Afluència mínima de 100 persones. Caldrà justificar documentalment la previsió de mínim 100 

persones en cas de celebració de l’activitat per primera vegada. 
 
Article 9. Condicions 
 

1- Per la utilització d’espais municipals és obligatori complimentar la sol·licitud i autoliquidar la taxa. 
  
2- La prioritat de les sol·licituds, atenent la seva data de presentació, s’establirà tenint en compte el 

següent ordre: 
1r. Entitats del municipi. 
2n. Particulars del municipi. 
3r. Altres entitats o particulars. 

No obstant, en cas de discrepància a l’hora d’adjudicar l’espai prevaldrà la proposta motivada per 
l’ajuntament. 

  
3- La sol·licitud podrà ser denegada en els següents casos: 

a. Per manca de disponibilitat. 
b. Perquè l’usuari n’hagi fet un mal ús, anteriorment. 
c. Per tenir deutes amb l’ajuntament. 
d. Per qualsevol altra causa degudament motivada.  

 
4- La mala utilització de les instal·lacions i del material comportarà l’adopció de sancions, i el cost de 

la reposició dels desperfectes o altres mesures que corresponguin.  
 

5- Durant la utilització l’adjudicatari haurà de tenir cura de l’espai. 
 

6- L’ajuntament podrà practicar una liquidació definitiva per les hores de més que s’hagi gaudit de la 
instal·lació i que no consti en la autorització.  
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7- L’autorització consistirà en un decret de l’alcaldia que es notificarà a l’interessat i que haurà de dur 
a sobre en el moment d’utilitzar la instal·lació per poder-ho mostrar en cas que se li requereixi.   

 
8- No es podran organitzar barres lliures ni repartir o proporcionar el consum d’alcohol i/o tabac a 

menors. L’entitat o particular haurà de vetllar pel seu estricte compliment, sent-ne l’únic 
responsable en cas d’incompliment.  

 
9- L’autorització podrà establir altres condicionants específics com per exemple la designació d’un 

responsable del pla d’emergència al llarg de l’acte, o la preferència municipal de l’ús de la 
instal·lació. 

 
10- L’incompliment d’aquesta ordenança i dels Reglaments de cada instal·lació i de les lleis pot 

comportar la denegació de futures sol·licituds d’utilització de l’equipament a l’entitat organitzadora 
o particular.  

 
 

Article 10. Penalització per a un ús inadequat 
 
En cas de malmetre algun element material de l’espai utilitzat, l’Ajuntament farà una valoració dels 

danys ocasionats reclamant a l’usuari del seu import. 
 

Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en la sessió del Ple extraordinari del dia 26 d’octubre 
de 2016 i començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2017 i es mantindrà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 

- Ple de data 21/10/2019, modificació de l’article 8 

 


