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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS I BÉNS 
MUNICIPALS 
 
Article 1. Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’ article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, 
reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb el què disposa els 
articles 15 a 19 del Reial Decret 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 la utilització privativa o aprofitament especial 
d’equipaments i béns municipals, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, 
les normes de la qual s’ atenen al que disposa l’ article 57 de l’ esmentat RD 
2/2004. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’ aquesta taxa l’ aprofitament especial o utilització 
privativa d’instal·lacions municipals que es relacionen: 
 

a. Casal del Poble 
b. Ermita de Santa Magdalena 

 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats que es refereix l’ article 35 de la Llei General tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici 
particular. 
 
Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al 
pagament d’ aquesta taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions 
que explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la 
seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa: 
 
A. Les entitats locals registrades al Registre d’Entitats de la Generalitat de 
Catalunya pels usos regulars de les activitats previstes als seus estatuts. 
 
B. Les Entitats Locals registrades al Registre d’Entitats de la Generalitat de 
Catalunya per actes puntuals o activitats regulars que s’obrin al públic en 
general i que no generin ingressos de cap tipus.  
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En aquest cas les entitats organitzadores han de Incloure el logotip de 

l’Ajuntament, precedit de l’esment “amb la col·laboració de” a tots els 

elements informatius i publicitaris que s’elaborin. 

 
C. Les activitats de caire social o benèfic previ informe tècnic municipal 
acreditant aquesta circumstància. 
 
D. Els grups municipals. 
 
E. Entitats i/o administracions que tinguin signat un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament. 
 
3. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’ exacció de la taxa, llevat 
de les especificades en els punts anteriors. 
 
Article 5. Quantia 
 
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Epígraf 1. Ermita Santa Magdalena EUROS 

1.1.Utilització privativa / dia 100,00 

1.2.Utilització privativa/ mig dia (matí o tarda) 50,00 

1.3. Utilització privativa/ per màxim 2 hores 35,00 

1.4. Per utilització privativa o aprofitament especial en motiu 
d’exposicions (màxim d’una setmana) 

 
120,00 

Epígraf 2. Casal del Poble EUROS 

2.1. Utilització privativa / dia 200,00 

2.2. Utilització privativa per realitzar activitats de periodicitat 
regular adreçades al públic en general que generin ingressos/ dia 

10,00 

2.3. Utilització privativa per realitzar activitats de periodicitat 
regular adreçades al públic en general que generin ingressos/ mig 
dia (matí o tarda) 

5,00 

2.4. Utilització privativa per realitzar activitats puntuals adreçades 
al públic en general que generin ingressos/dia 

50,00 

2.5. Utilització privativa per realitzar activitats puntuals adreçades 
al públic en general que generin ingressos/ mig dia (matí o tarda) 

25,00 

2.6. Utilització privativa per la celebració de casaments  75,00 

2.7. Utilització privativa o aprofitament especial en motiu 
d’exposicions (màxim d’una setmana) 

 
120,00 

 
Les tarifes no inclouen les despeses d’assegurança i vigilància derivades dels 
actes, que aniran a càrrec de l’organitzador. 
 
Es podrà exigir el pagament de neteja extraordinària en els actes que es 
requereixi. 
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Article 6. Acreditament 
 
La taxa s’ acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic dels equipaments o béns municipals 
que es defineixen en l’article 2 d’ aquesta ordenança. 
 
Article 7. Període impositiu 
 
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada 
un dels epígrafs de l’article 5. 
 
2. La taxa s’ acreditarà el primer dia del període impositiu, llevat que es tracti 
del primer acte d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim 
cas, l’ acreditament es produirà en la data en què es dugui a terme per primera 
vegada l’ utilització privativa o l’ aprofitament especial del domini públic que 
constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
3. Les tarifes detallades a l’ article 5 tenen caràcter irreductible per cada un del 
períodes que s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi 
produït el cessament de la utilització privativa o aprofitament especial abans de 
la finalització del període. 
 
Article 8 . Gestió tributària 
 
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o 
parcial de la taxa. 
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la 
taxa no es faci ús del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, 
aquella tindrà dret a la devolució de l’ import del dipòsit previ. 
3. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció 
o deteriorament del domini públic, el beneficiari sense perjudici del pagament 
de la taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament 
el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’ 
aval bancari a favor de l’ ajuntament. 
4. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia 
sol·licitud de l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la 
correcta execució dels treballs de reposició o reparació. 
5. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una 
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’ import del deteriorament dels 
malmesos. 
6. L’Ajuntament no podrà condonar total o parcialment les indemnitzacions i 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
7. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència 
o autorització corresponent i formular una declaració, segons model oficial, on 
constin les dades relatives a la utilització o aprofitament del domini públic i als 
elements i activitats que les provoquin. 
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8. La concessió de llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò 
que preveu el reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret de la 
Generalitat 336/1988, de 17 d’ octubre i la normativa reguladora de contractació 
dels ens locals. 
9. Hom no consentirà la utilització dels locals, edificis i instal·lacions municipals 
si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 
 
Article 9 . Recaptació 
 
El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’ autoliquidació. Els interessats 
presentaran la corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ ingrés abans 
de l’ inici de la utilització privativa que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
El pagament de la taxa es realitzarà en les oficines municipals, servei de 
Tresoreria-Intervenció. 
 
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’ Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació. 
 
Article 10. Inspecció 
 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la 
determinació de les sancions que siguin d’ aplicació es realitzaran de 
conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la 
matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’ Ordenança Fiscal 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 23 d’octubre de 2019, regirà des del dia següent al de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa. 


