
1 
 

F27. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L ’ÚS DELS 
ESPAIS MUNICIPALS. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del que estableixen  els articles 20 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós  de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a 
l’ús, utilització i aprofitament especial de determinats espais municipals. 
 
Article 2. Fet imposable 
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial dels següents espais 
municipals: 

 - Sala baixos del Centre Cultural 
 - Sala Polivalent del Centre Cultural 
 - Auditori 
 - Terrassa del Castell 
 - Arbreda del parc municipal de la Torre d’en Guiu 
 - Altres espais municipals 

 
Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei 
general tributària, que  utilitzin qualsevol dels espais esmentats en l’article anterior. 
 
Article 4. Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 
39 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general 
en el supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1.No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
 
2.Malgrat el disposat en l’apartat anterior, les entitats recreatives, culturals i sense 
ànim de lucre del municipi restaran exemptes de pagar la taxa corresponent 
sempre que utilitzin els espais per la realització d’actuacions destinades 
exclusivament als seus associats. 
 
3. Així mateix, l’alcalde podrà establir una bonificació, de fins al 100 % de la taxa 
per l’ús dels espais cedits quan les activitats a realitzar es considerin d’interès 
general pel municipi. 
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Article 6. Quota tributària 
ESPAIS MUNICIPALS  Utilització puntual 

Euros/hora 
Utilització continuada 

Euros/hora 
-Sala Polivalent 100 No es permet 
-Teatre-Auditori 200 No es permet 
Sala baixos del Centre Cultural 7,00€ 3,50€ 
Gimnàs escoles noves 7,00€ 3,50€ 
Sala baixos ajuntament 7,00 € No es permet 
Terrassa Castell 500,00€/3 hores No es permet 
Arbreda Torre d’en Guiu 25,00€/aniversari No es permet 
 
L’ús de l’arbreda de la Torre d’en Guiu per a la celebració d’un aniversari, quan 
l’homenatjat estigui empadronat al municipi, serà gratuïta. 
 
Article 7. Normes de gestió 
1. En l’acord de concessió o autorització s’establirà la fiança a dipositar, dipòsit 
que es realitzarà amb caràcter previ a la utilització de la sala i que es retornarà un 
cop comprovat el seu correcte estat. 
 
2. El cost de totes les actuacions originades amb motiu de la utilització incorrecta 
de les instal·lacions que superin l'import de la fiança constituïda, seran 
repercutides a l'usuari mitjançant la notificació de l'oportuna liquidació de 
despeses. 
 
3. L’ús continuat fa referència a la reserva d’ús de la sala durant els dies i hores 
que es determinin i s’establirà per mesos o anys, no essent possible la seva 
reserva per setmanes discontinues o la modificació dels dies i hores sense 
continuïtat. 
 
4. La liquidació de la quota corresponent a cada mes, en el cas d’ús continuat, es 
farà d’acord amb els dies i hores reservats corresponents al mes en qüestió i 
tindrà lloc els primers cinc dies del mes que s’està liquidant. 
 
5. Per poder gaudir de l’ús d’aquestes instal·lacions caldrà acreditar disposar 
d’una assegurança de responsabilitat civil i de danys dels usuaris que cobreixi 
l’activitat a realitzar. 
 
6. Els usuaris de l’arbreda de la Torre d’en Guiu per a la celebració d’aniversaris, 
estiguin o no empadronats, hauran de dipositar prèviament una fiança per import 
de 50,00€, que les hi serà retornada un cop finalitzi l’activitat sempre i quan el 
recinte es deixi en les mateixes condicions que a l’inici del seu ús. 
 
7. No s’autoritzarà la celebració d’aniversaris a l’arbreda de la Torre d’en Guiu, en 
el període comprés entre el 24 de juny i l’11 de setembre ambdós inclosos.  
 
Article 8. Meritació  
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La taxa es  meritarà en el moment que es realitzi la reserva de l’espai. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega.  
 
Disposició final 
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 29 de setembre de 2011, entrarà 
en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
permaneixent en vigor fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Modificació 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 7 de juny de 2018 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, núm. 142, 
de 23 de juliol de 2018. Ha estat exposada al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a 
l’e-tauler de l’administració electrònica sense haver-se produït cap al·legació ni 
reclamació, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, amb 
l’acord d’aprovació provisional es considera definitivament aprovada en 
compliment del que disposa l’art. 17.3 del Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 


