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ORDENANÇA FISCAL 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. Fonament legal 
 
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 Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
d’instal·lacions municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la 
qual s'atenen al que disposa l'article 57 del TRLHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat  administrativa desenvolupada per 
posar a disposició dels usuaris béns i instal·lacions municipals. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o es beneficiïn de la 
prestació de serveis o la realització d’activitats a les instal·lacions municipals. 
 
No estaran subjectes a la taxa: 
 

- Les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal d’entitats, sempre 
que l’activitat que es dugui a terme sigui única i exclusivament l’ordinària i pròpia 
de l’entitat, entenent-se inclosa en aquesta activitat la celebració de les juntes de 
socis.  
 

- Els centres educatius (reglats o no reglats) i les Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes d’aquests, situats al municipi, quan la seva utilització sigui per a la 
realització de les activitats educatives, per la celebració de festivals infantils o 
anàlegs. 
 

- Les entitats vinculades a organismes supramunicipals i/o entitats inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats, l’objecte social de les quals sigui l’atenció a les 
persones amb dificultats d’inserció social i/o de salut, per realitzar activitats 
relacionades amb el seu objecte social. 
 

- Les entitats i/o persones físiques o jurídiques amb seu al municipi que 
desenvolupin activitats de promoció de la lectura (com la presentació de llibres), 
sempre que l’entrada sigui gratuïta. 

 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5. Bonificacions 
 
Les entitats sense ànim de lucre i les persones físiques o jurídiques que promoguin 
activitats formatives i que no estiguin inscrites al registre municipal d’entitats, gaudiran 
d’una bonificació del 50% de la taxa sempre que l’entrada sigui gratuïta. 
 
Les entitats amb ànim de lucre que realitzin activitats de promoció de la cultura, la salut, 
protecció del medi ambient, o similar, per les quals l’entrada sigui gratuïta, gaudiran 
d’una bonificació del 50% de la taxa. 
 
Per a les persones i entitats amb les quals l'Ajuntament signi un conveni de col·laboració 
per raó d'interès sòcio-cultural municipal, la Junta de Govern Local podrà determinar un 
règim de bonificacions sobre les quotes fixades a l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal, 
atenent al tipus d'activitat que s'hi desenvolupi en cada cas. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d’acord amb les especificacions 
de l’article 7è. 
 
Article 7. Tarifes 
 
MERCAT MUNICIPAL COBERT del c/ Bellaire   

Per l’ús i manteniment de les dependències del mercat municipal cobert  per cada 
10 m2 o  fracció a l' any 

90,35

    
GOSSERES MUNICIPALS   
Permanència de l’animal a les gosseres municipals, per dia 4,75

   

TAXA PER UTILITZACIÓ DE BÉNS IMMOBLES MUNICIPALS PER ACTES PARTICULARS

    
1. Utilització de les sales del "Centre Cultural"  (C/ Carme, 26)   

1.1. Vestíbul (planta baixa), import per dia 29,40
1.2. Sala exposicions (planta baixa), import per dia 33,60
1.3. Sala polivalent (planta baixa), import per dia 52,08
1.4. Teatre (platea + escenari + anfiteatre), import per dia 155,40
1.5. Utilització d'equips audiovisuals (euros/unitat/dia):   

a) Equip de so 13,00
b) Equip audiovisual 13,00
d) Projector de transparències 6,65
c) Doble platina 6,65
d) Reproductor de vídeo i pantalla de projecció 23,50

    
2. Utilització de la “Capella de l'Antic Hospital”, per dia 97,25
    
3. Utilització de les sales del “Centre Cívic” 

3.1. Sala associacions (planta 0), per dia 22,26
3.2. Espai gent gran (planta 0), per dia 71,15
3.3. Sala polivalent (planta -1), per dia 105,00
3.4. Espai per joves (planta -1), per dia 22,51
3.5. Aula-taller (planta -1), per dia 32,30
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3.6. Telecentre (planta -1), per dia 69,38
3.7. Box d’assaig musical, per trimestre (màx. 6 hores setmanals) 20,00
3.8. Distribuïdor (planta baixa), per dia 107,69
3.9. Terrassa (planta baixa), per dia 86,18
3.10. Porxada (planta baixa), per dia 38,60

 
4. Utilització de la sala d’exposicions de l’Arxiu Municipal, per dia 84,00
    
5. Utilització de qualsevol altre recinte municipal per a finalitats particulars, per 
hora i m2 

0,84

    

NOTA: Les tarifes no inclouen la prestació de personal ni qualsevol altre tipus de despesa que 
pugui ocasionar la utilització de les instal·lacions (neteja de les sales,...). Serà a càrrec del 
concessionari el pagament dels jornals i dels impostos i assegurances socials.  

  
CASAMENTS CIVILS   
Utilització de recintes muncipals per a la celebració de casaments civils 150,00

 
 
Disposició final 
 
En tot allò no regulat explícitament, s’atendrà a l’Ordenança General i Disposicions Legals 
vigents. 

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2017. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 

 
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
10 de novembre de 2016 i modificada el dia 19 de desembre de 2019. 
 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDESSA, EL SECRETARI, 


