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Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PÚBLIC 
AFECTES AL SERVEI PÚBLIC 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’edificis destinats al 
compliment de fins públics per exemple Centre Cívic Masia El Calvet, Edifici de Serveis 
Municipals, Sala de Teatre, i d’altres béns destinats directament a la prestació de serveis 
públic o administratius, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per la utilització 
privativa dels diferents espais de la Centre Cívic Masia El Calvet, Edifici Serveis Municipals, 
Sala de Teatre, Pavelló Municipal, Camp de Futbol, Biblioteca, Gimnàs CEIP i d’altres béns 
de domini públic afectes al servei públic. 
 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, a favor de les quals s’atorguen les llicències i/o autoritzacions per gaudir de 
l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va precedir al 
gaudiment sense l’oportuna autorització. 

 

Article 4. Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 

 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les 
seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
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c) En el supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries  pendents en la data de cessament. 
 
5.  La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 

a la Llei General Tributària. 
 
6. Les taxes liquidadores a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per 

a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, 
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat 
econòmica. 

 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat 

del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes 
dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi 
amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes 
existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen 

tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat 
econòmica 

 

Article 6. Quota tributària 

1. La quantitat de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:  
 
1.1 Sala Polivalent reservada a associacions o entitats inscrites al registre municipal: 
Utilització esporàdica ............................................................................ 50,00 €/acte/dia 
Utilització continuada .................................................................................... 20,00 €/dia 
 
1.2. Sala de Teatre “la Sala” reservada a associacions o entitats inscrites al registre 
municipal: 
Utilització esporàdica  ........................................................................... 50,00 €/acte/dia 
Utilització continuada .................................................................................... 20,00 €/dia 
 
1.3. Pista Polisportiva Calvet 
Utilització esporàdica diürna  ................................................................. 35,00 €/acte/dia 
Utilització esporàdica nocturna .............................................................. 45,00 €/acte/dia 
Utilització continuada diürna .................................................................. 15,00 €/acte/dia 
Utilització continuada nocturna .............................................................. 20,00 €/acte/dia 
 
1.4. CEIP Montserrat 
1.4.1. Pista:  
Utilització esporàdica diürna  ................................................................. 35,00 €/acte/dia 
Utilització esporàdica nocturna .............................................................. 45,00 €/acte/dia 
Utilització continuada diürna .................................................................. 15,00 €/acte/dia 
Utilització continuada nocturna .............................................................. 20,00 €/acte/dia 
 
1.4.2. Gimnàs: 
Utilització esporàdica  ........................................................................... 50,00 €/acte/dia 
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Utilització continuada .................................................................................... 20,00 €/dia 
 
1.5 Pavelló Poliesportiu 
Utilització esporàdica  ..........................................................................500,00 €/acte/dia 
Utilització continuada .................................................................................... 20,00 €/dia 
 
1.6.Tarifa vuitena: Camp de futbol 
Utilització esporàdica diürna  ................................................................. 50,00 €/acte/dia 
Utilització esporàdica nocturna .............................................................. 65,00 €/acte/dia 
Utilització continuada diürna ......................................................................... 20,00 €//dia 
Utilització continuada nocturna ..................................................................... 25,00 €//dia 
 
 
2. L’Ajuntament en tot cas decidirà l’idoneïtat de l’acte programat. 
 
3. Fiança: Aplicació d’una fiança als espais grans de 50EUR (Sala Polivalent, Sala teatre “La 
Sala”, Gimnàs, Pavelló Poliesportiu) i la resta d’espais una fiança de 30EUR. Si el local no 
es deixa en les condicions en què es va trobar, es carregarà el cost de la neteja o 
manteniment a la fiança. En el cas d’activitat continuada, la fiança es pagarà en el moment 
de la cessió d’ús. 
 
4. S’entendrà per activitat continuada aquella en la qual s’utilitzi l’espai sol·licitat com a 
mínim un cop per setmana. 
 
5. Les entitats sense ànim de lucre del municipi, legalment constituïdes d’acord amb l’article 
321 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, i 
inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament, gaudiran d’una bonificació del cent per cent de 
l’import de la taxa, sempre i quan l’activitat per la qual se sol·licita l’ús de l’espai es consideri 
d’interès públic, i la naturalesa de l’activitat sigui adequada a les finalitats i objecte social de 
l’entitat sol·licitant. Si l’activitat realitzada es considera una activitat lucrativa, no hi haurà 
bonificació.  
 
6. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec 
de l’interessat.  
 
 
Article 7. Sol·licitud i autorització del préstec 
 

1. Els interessat en la utilització privativa dels edificis públics presentaran una sol·licitud 
en el registre general de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies al dia de 
la utilització, en la que consti:  

 
a. Especificar l’espai i l’edifici que demanen  
 
b. el motiu pel qual el demanen  

 
c. dia, hora i lloc que el demanen  

 
d. compromís de deixar net l’espai utilitzat 

2. Vista la sol·licitud, l'Ajuntament podrà autoritzar, denegar o condicionar la utilització, 
segons les circumstàncies que concorrin en cada cas i la disponibilitat de l’espai, tenint en 
compte especialment l'interès públic de l'activitat per la qual demanen el local.  
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3. Excepcionalment i per causa justificada d'interès municipal, l'Ajuntament podrà autoritzar 
la utilització privativa dels edificis públics encara que la sol·licitud no hagi estat formulada 
amb l'antelació fixada en el paràgraf primer.  

4. En cas de diverses sol·licituds simultànies, el criteri que se seguirà per a l'autorització 
serà el següent ordre de preferència:  

1. Entitats i associacions sense fi de lucre del Municipi  
 
2. Ajuntaments i Entitats sense fi de lucre de la Comarca  

 
3. Particulars empadronats a Sant Salvador de Guardiola 

 
4. Particulars no empadronats  

 
5. Ordre de presentació de la sol·licitud.  

 
5. El sol·licitant resta obligat a deixar les instal·lacions en les mateixes condicions en que les 
ha trobat i a vetllar per la correcta utilització de l’espai públic i es fa responsable dels 
desperfectes ocasionats per negligència o mal ús.  
 
 
Article 8. Acreditament 
 
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de l’autorització, o concessió de la llicència. 
 
 
Article 9. Període impositiu 
 
El període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
 
Article 10. Règim de declaració i ingrés 

 
1. L'Ajuntament exigirà l'ingrés de la taxa i la fiança prèviament a la utilització privativa 
d’edificis destinats al compliment de fins públics. 
 
2. Una vegada acabat la utilització l'Ajuntament efectuarà una liquidació complementària si 
el beneficiari ha incomplet les condicions de la utilització i/o ha ocasionat despeses 
municipals addicionals o ha ocasionat danys. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 

 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglaments de què porten causa. 
 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Sant Salvador de Guardiola a 
30 d’Octubre de 2012 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents.  


