
 
 
Ajuntament de Gironella 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 28 

 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels locals 
públics municipals. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels locals públics municipals, així 
com també la instal·lació de cartells publicitaris en els mateixos, quan els usuaris 
voluntàriament sol·licitin alguna d’aquestes prestacions. 
 
 
Article 3r. 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 33 de la Llei 
General Tributària que sol·licitin els serveis de la utilització dels locals municipals o 
la instal·lació de cartells publicitaris en els mateixos. 

 
 
Article 4t. 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 33 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 
solidàriament 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. 



c) En 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 liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els 

subministraments, i serveis objecte d’aquesta taxa per a l’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 5è. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
 
 
Article 6è. Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Ø UTILITZACIÓ PAVELLÓ POLISPORTIU: 
 

1. Activitats esportives: 
 

1.1 Escolars i Federades:                               Gratuït 
1.2 Altres:                                                        20,00 €/hora 

 
2. Activitats extra-esportives: 

 
- Utilització vestíbul:                                         de 100 a 200 €/activitat 
- Utilització conjunta:                                        de 200 a 400 €/activitat 

 
Ø UTILITZACIÓ DEL MAGATZEM DEL BLAT: 
 

Activitats:                                                                de 90 a 180 €/activitat 
 
Material: 
 

- Si la utilització del local del blat comporta l’ús de material de so i 
llum, la taxa s’incrementarà amb: 

§ Hores tècnic: 
• 1 hora: 30 € 
• Fins a 2 hores: 60 € 
• De 2 hores a 4 hores: 120 € 
• De 4 hores a 6 hores: 180 € 



• De 6 hores a 8 hores: 240 € 
• Mes de 8 hores: 300 € 

 
Neteja: 

- Neteja exterior: 250 € 
- Neteja interior: 150 € 

 
 

 
Ø INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS PUBLICITARIS EN EL PAVELLÓ 

POLISPORTIU 
 

Preu per cartell:   150,25 €/any 
 
 
Ø UTILITZACIÓ ESGLÈSIA VELLA: 

 
Activitats:   de 60 – 90 €/activitat 
 
Ø UTILITZACIÓ CASAL GENT GRAN: 

 
Activitats:   de 60 – 120 €/activitat 
 
Ø UTILITZACIO LOCALS PER HORES: 

 
Preu per ús:   20 €/hora 
 
Ø NETEJA LOCALS: 

 
Preu per neteja:  de 120 – 210 €/ activitat. 
 
El preu oscil·larà entre aquests mínims i màxim en funció de que la neteja sigui 
interior, exterior o interior-exterior. 
 
Ø PISTA DE PADEL: 

- Preu per utilització : 8 € per 30 minuts 
 

Ø CAMP EXTERIOR DE VOLEI PLATJA: 
- Preu utilització llum: 1 € per hora 

 
 

Ø FIANCES: 
 
 

- Claus: 20 € que seran retornats a la devolució de la clau a les 
oficines municipals 

- Concerts,  festes, activitats diverses: De 200 a 500 €. El preu 
oscil·larà entre aquest mínim i màxim en funció de l’activat a 
desenvolupar. 

 
Article 7è. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa d’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 
 
 



Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 
 
La taxa pels serveis detallats s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, 
quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació. 
 
 
Article 9è. Notificacions de les taxes 
 
La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es 
presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 
Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió de data _____________________  i que ha quedat definitivament aprovada en 
data ............ regirà a partir de l’.................... i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 


