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Ordenança Fiscal núm.24 reguladora de la Taxa per serveis especials (PLE 
20/10/22) 

Article 1r. Fonament i naturalesa  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis especials per l’ús de locals i mobiliari 
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa 
l'article 58 de la Llei 39/1988.  

Article 2n. Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de competència 
municipal, a instància de part:  

a) Ús dels locals i instal·lacions municipals, mobiliari com taules, carpes, cadires, etc., i vehicles 
municipals.  

2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan redundin 
en benefici d’un particular, encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa.  

Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 33 de la citada Llei General Tributària, que siguin:  

a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que motivin o 
obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis  que s'assenyalen  en l'article anterior, sempre 
que l’activitat per la qual es sol·licita el servei no sigui oberta a tothom.  

c) Peticionaris dels serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que no els sol·licitin.  

Article 4t. Responsables  

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.  
2. Seran responsables subsidiaris els organitzadors de l’activitat i  entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.  
 
Article 5è. Quota tributària  

La quota tributària serà la següent. 
 
- Ús del local la Brillante: 300€ per acte (DISPONIBILITAT MÀXIMA 6 HORES)  
- Ús del local el Centre: 200€ per acte (DISPONIBILITAT MÀXIMA 12 HORES) 
- Ús del local la rectoria:  

pernoctades peregrins amb acreditació: a partir de la 2ona nit: 10€/nit i persona 
pernoctades peregrins sense acreditació: 15€/nit i persona 

- Ús del local la Cooperativa: 60€ per acte  
- Ús de l’església vella: 300€ per acte (DISPONIBILITAT MÀXIMA 6 HORES)  
- Ús de vehicle municipal amb xofer: 24€/hora 
 
ús de carpes 10€/unitat/dia 
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Ús de taules ( inclou 2 cavallets i 8 cadires) 5€/unitat/dia 
Ús de cadires ( 10 cadires) 5€/dia 
Ús de l’inflable 150 € (no inclou transport) 
ús pista poliesportiva:     50€/hora 
Quota Socis pista tenis Pinyerets : 
Adults ( a partir de 13 anys) 
 
Infantil ( fins a 12 anys) 

 
100€ anuals  
 
gratuït  

Quotes abonaments anuals socis pista de Pàdel: 
Abonament Individual: 
Fins a 25 anys 
A partir de 26 anys 
Abonament familiar : 
General 
Família nombrosa 
Hora individual   

 
 
 
200,00€; empadronats : 10,00€  
200,00€, empadronats:20,00€ 
 
300,00€; empadronats: 30,00€  
300,00€; empadronats: 20,00€ 
10,00€; empadronats 5,00€ 

Quotes abonaments anuals gimnàs el Centre: 
Abonament Individual: 
Fins a 25 anys 
A partir de 26 anys 
Abonament familiar : 
General 
Família nombrosa 

 
 
200,00€; empadronats : 20,00€  
200,00€, empadronats:30,00€ 
 
300,00€; empadronats: 50,00€  
300,00€; empadronats: 30,00€ 

 
Article 6è. Exempcions  

Les persones empadronades al municipi de Castellolí gaudiran de les següents bonificacions: 
 

- bonificació del 50% de la quota per l’ús de locals 
- bonificació del 100% de la quota pels socis de la pista de tenis Pinyerets 
- bonificació del 100% de la quota per l’ús de la pista poliesportiva 
- bonificació del 100% de la quota per l’ús de locals a les entitats del municipi que celebrin 

actes públics i/o activitats pròpies de l’entitat 

Article 7è. Acreditament  

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan, quan s’iniciï la seva prestació, i a aquests 
efectes s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.  
 
 
Article 8è. De la responsabilitat dels usuaris 

La responsabilitat civil i/o penal que puguin ocasionar l’ús en la celebració d’activitats o actes, així 
com l’ús incorrecte de les instal·lacions o locals municipals, l’Ajuntament la declina sobre les persones 
o entitats que sol·licitin la utilització, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat. 
 
Per tal d’assegurar el coneixement de la responsabilitat que s’assumeix en les autoritzacions es farà 
constar que els sol·licitants coneixen les responsabilitats assumides i que les accepten.  
 
Article 9è. Prestació de fiança  
Per tal de garantir el bon ús de les instal·lacions municipals s’haurà de prestar una fiança pel següent 
import i local: La Brillante: 100€; el Centre: 75€; la Cooperativa: 50€. Comprovat que les 
instal·lacions han estat utilitzades degudament i resten en les mateixes condicions que abans del seu 
ús, es procedirà al retorn de la fiança. En el cas que s’observi alguna anomalia en l’estat de les 
instal·lacions, com desperfectes en el mobiliari, brutícia, etc, es procedirà a executar la fiança. 

Article 10è. Declaració i ingrés  
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Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles o els qui motivin la prestació de serveis 
regulats en aquesta ordenança, presentaran l'escrit corresponent de sol·licitud en aquest 
Ajuntament, com a mínim, set dies abans del dia de la seva utilització. 
 
Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i autònoma. Aquesta 
liquidació es notificarà per a ingrés directe una vegada s'hagi fet el servei o s'hagi concedit 
l'autorització, i el seu pagament s'efectuarà en els moment de rebre la notificació de l’autorització. 
 
Article 9è. Infraccions i sancions  
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en 
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.  

 
Article 10è.- Disposició final.  

La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 20 d’octubre de 
2022 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de al Província, i continuarà 
vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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