
 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16 
 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

Article 1r.- Fonament 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que es disposa en els 
articles 15 al 27 i 14 i 127 del Real 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 la utilització de 
béns i instal·lacions municipals”, que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen a allò que preveu l’article 57 l’esmentat Real Decret Legislatiu 2/2004. 
 

Article 2n.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització dels béns i instal·lacions municipals següents: 
 
1) La utilització de les dependències del local social per persones empadronades en el municipi de 

l’Albiol. 
2) La utilització de les dependències del local social per persones no empadronades en el municipi de 

l’Albiol 
3) La utilització del saló d’actes de l’edifici municipal per a celebració de casaments i altres cerimònies 

civils, a celebrar un divendres de cada mes. 

 
D’altra banda, constitueix el fet imposable l’ús dels següents bens municipals:  
 
1.- De l’edifici de Les Masies Catalanes: la utilització de la Sala Urrutia. la Sala Joan de Martorell o la sala 
Guerau de l’Albiol. 
2.- De la sala d’actes de l’edifici municipal del carrer Font d’en Baiget núm. 6 
3.- La pista esportiva i vestuaris. 
4.- La utilització de la màquina biotrituradora. 
5.- La utilització de taules i/o cadires. 
 

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 realitzin l’ús privatiu dels béns i instal·lacions 
municipals o que es beneficien de la prestació dels serveis o activitats que es realitzin d’acord amb 
aquesta Ordenança. 

Article 4.- Responsables 

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics i interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que 
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 
 

Article 5.- Quota tributària 
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s’estableix 
en les tarifes següents: 
 
Epígraf 1.-  
 
a) Utilització  dels locals municipals (saló d’actes, dependències de l’edifici municipal de Les Masies 
Catalanes, etc.) , per a la celebració de casaments i altres cerimònies, per a temes relacionats amb el 
municipi o els seus habitants: 200€ 
Bonificació del 50% per a totes les persones empadronades en el municipi amb una antelació de 6 
mesos. 
S’aplicarà una bonificació del 100% en cas d’activitats d’interès públic.  
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Per a l’ús de la sala cal pagar una fiança de 100 €, que serà retornada en deixar la sala neta i arreglada, i 
sempre i quan no s’hagin causat perjudicis en l’espai municipal en realitzar l’activitat per a la qual es 
sol·licita la sala  
 
b) Obertura i tancament dels locals municipals: 

b1)  Quan l’horari d’obrir i tancar es fora de l’horari habitual d’obertura de les oficines 
municipals: es fixa un preu de 15 € per obrir o tancar fora de l’horari esmentat 

b2) Quan mentre duri l’activitat hi hagi d’estar present un treballador d’aquest ajuntament, el 
cost per hora serà de 20 €. 

b3) El preu d’obrir i tancar tindrà una bonificació del 100% quan els actes que es realitzin siguin 
actes d’interès social, oberts a tots els veïns, i s’hagi fet la publicitat necessària perquè els veïns del 
municipi s’hagin pogut assabentar personalment de la celebració de l’acte. 

 
Epígraf 2.- Utilització de la màquina biotrituradora   10 €/dia o fracció 
 
Epígraf 3.- Utilització de la pista poliesportiva: 
 
3.1  Amb utilització de vestuari: 

3.1.1 Amb il·luminació 70€/hora ( Les persones empadronades en el municipi tenen una 
bonificació del 50%) 

 
3.1.2 Sense il·luminació 40€/hora ( Les persones empadronades en el municipi tenen una 

bonificació del 50%) 
 
3.2 Sense utilització de vestuari: 

3.2.1 Amb il·luminació 50€/hora ( Les persones empadronades en el municipi tenen una 
bonificació del 50%) 

3.2.2 Sense il·luminació 30€/hora ( Les persones empadronades en el municipi tenen una 
bonificació del 100%) 

 
Es responsabilitzarà a tota persona que no faci un ús correcte de les instal·lacions dels desperfectes que 
pugui causar 

 
Epígraf 4.- Sol·licitud de taules i cadires 
Les persones empadronades al municipi podran sol·licitar a l’Ajuntament fer ús de les taules i cadires 
municipals, sempre que estiguin disponibles. Amb la sol·licitud s’estableix que es pagarà una fiança de 
50 € per cada 20 cadires o fracció més 20 € per taula. Aquesta fiança serà retornada quan l’interessat 
torni les taules i cadires en perfectes condicions i en la data establerta.  En el cas de no retornar-ho el 
dia que correspongui es perdrà la fiança pagada. 
En el cas que alguna de els taules o cadires no es torni o no es torni en perfectes condicions. L’interessat 
es farà càrrec del cost de la mateixa/es. 
 

 
Article 6.- Acreditament 

S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què es sol·liciti l’ús dels béns o 
instal·lacions municipals o en el moment d’utilitzar el servei públic. 
 
 
 

Article 7.- Infraccions i sancions 
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles del Títol IV de la Llei 
58/2003, general tributària i altra normativa aplicable. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 11 d’octubre de 2019, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
 


