
  
Ajuntament de Montesquiu 

Ajuntament de Montesquiu 
Plaça de la República, 1-2, Montesquiu. 08585 (Barcelona). Tel. 938529100. Fax: 935136027 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39                                                                                                                 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DE LES INSTAL·LACIONS  I MATERIALS 
MUNICIPALS 

 
 
Article 1.- Fonament legal  
 
A l’empara d’allò previst per l’article 20 del text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest 
Ajuntament té establerta la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial 
de les instal·lacions i materials municipals, que es regeix per aquesta Ordenança 
fiscal.  

Article 2.- Subjectes passius  
 
1. Són obligats al pagament de les taxes establertes les persones físiques o 
jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei 58/2003 de 
17 de desembre, general tributària, que hagin sol·licitat i obtingut autorització per a 
l’ús de les instal·lacions i materials municipals. 
 
Article 3.- Sol·licituds i usos admesos 
 
Per al lloguer de l’equipament, s’haurà de realitzar una reserva per escrit a 
l'Ajuntament de Montesquiu especificant el dia i hora i la sala que es vol llogar. 
Posteriorment l’Ajuntament de Montesquiu estudiarà el calendari i emetrà la 
pertinent autorització. 
 
En el cas que coincideixin dues sol·licituds en data i horari sobre un mateix 
equipament, l’Ajuntament prioritzarà l'activitat que persegueixi l’interès general. En 
el cas que les dues activitats persegueixin un interès general o un interès particular, 
l’Ajuntament de Montesquiu prioritzarà l’ordre d’arribada de la sol·licitud per escollir 
l’activitat a la qual es donarà autorització. 
 
Els usos admesos en cadascun dels equipaments seran els següents: 
 

EQUIPAMENTS/ÚS ÚS 
ESPORTIU 
(compatible 

amb el 
material 
esportiu 

disponible) 

CULTURAL 
(xerrades, 

exposicions, 
activitats 

recreatives, 
reunions, 
col·loquis, 
formació) 

FESTIU TEATRAL CONCERTS CELEBRACIONS 
I/O 

ACTIVITATS 
PRIVADES 

CASAMENTS 

PAVELLÓ 
MUNICIPAL X X X   X    

CAMP DE FUTBOL 

X             
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SALA D’ACTES DE 
L’AJUNTAMENT X X X X X 

X   

SAFAREJOS 
X X X     

X   

SALA DE PLENS 
          

  X 

 
 
 
Article 4.- Tarifes  
 
4.1 Tarifes dels equipaments municipals 
 
La quota es calcularà en funció de l’equipament escollit i de les tarifes determinades 
en base a hores o dies complets, amb un mínim d’una hora d’utilització o 
aprofitament. 
 

ACTIVITATS EN EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

Preu per hora Preu per dies complerts 

Equipament bàsic (vestuaris amb aigua 
calenta + llum + wc) 

Equipament bàsic (vestuaris amb aigua 
calenta + llum + wc) 

Pavelló Municipal 25€ 125€ 

Camp de Futbol  35€ 175€ 

 
Es cobrarà per concepte extra de calefacció 10€/hora. 

 

ACTIVITATS, ACTES O CURSOS OBERTS AL PÚBLIC 
AMB CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA  

Preu per hora Preu per dies complerts 

Sense 
calefacció 

Amb 
calefacció  

Sense 
calefacció 

Amb calefacció  

Sala d’Actes de l’Ajuntament 6€ 8€ 30€ 40€ 

Safarejos 4€ 6€ 20€ 30€ 

Local de la planta 1ª de la Carretera de Ribes número 4 4€ 6€ 20€ 30€ 

 
 

La taxa per l’ús privatiu de l’espai destinat a l’associació de músics de Montesquiu 

es liquidarà quan l’aprofitament sigui amb contraprestació econòmica o per 

persones o grups de fora del municipi. Quan sigui l’associació qui faci ús de l’espai 
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sense contraprestació econòmica, l’activitat estarà exempta del pagament. 

 

Aquestes modificacions seran vigents per mentre es vagi prorrogant la cessió de 

l’espai de l’edifici de la Carretera de Ribes número 4,1ª planta. 

 

ACTIVITATS O CELEBRACIONS 
PRIVADES 

Preu per hora Preu per dies complerts 

Sense 
calefacció 

Amb 
calefacció  

Sense 
calefacció 

Amb calefacció  

Sala d’Actes de l’Ajuntament 25€ 35€ 125€ 175€ 

Safarejos 20€ 30€ 100€ 150€ 

Sala de plens 50€ 

 
Per a aquelles celebracions i/o activitats privades serà obligatori dipositar una 
fiança de 50€ que serà retornada: 

 Una vegada es comprovi que els equipaments i el material municipal llogat 
s’hagin retornat sense desperfectes i amb les mateixes condicions físiques 
amb les que es van entregar.   

 

 
4.2 Neteja 
 
L’Ajuntament de Montesquiu serà qui netejarà les instal·lacions i material llogades i 
aplicarà totes aquelles mesures higièniques i de desinfecció necessàries, però el fet 
de ser el responsable de la neteja no implica que hagi de recollir deixalles 
escampades per les instal·lacions ni tampoc que hagi d’endreçar el material llogat.  
 
En el cas que el personal de neteja hagi d’augmentar el nombre d’hores previstes 
pel fet d’haver de recollir deixalles i/o endreçar materials mal ordenats, la fiança no 
es retornarà. 
 
 

4.3 Tarifes del material municipal 
 
Amb el lloguer dels equipaments, tot el material disponible que hi ha a l’interior es 
pot utilitzar sense que això suposi cap cost addicional per l’arrendatari. 
 
En el cas que qualsevol persona física o jurídica vulgui llogar per ús privat el 
material municipal que es detalla a continuació, el cost serà el següent: 
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MATERIAL 
(NO INCLOU TRANSPORT) 

€/unitat 

Taules 2’00€ 

Cadires 0’50€ 

Transport i recollida del material  30’00€ 

 

L’arrendatari haurà de dipositar una fiança de 20€ que serà retornada: 
 

 Una vegada es comprovi que el material municipal llogat s’hagi retornat 
sense desperfectes i amb les mateixes condicions físiques amb les que es va 
entregar. 

 
 Una vegada el material municipal s’hagi retornat en el termini acordat i/o 

establert en horari d’oficina de 8 a 2 del migdia. 
 

Article 5.- Bonificacions i exempcions  
 
5.1 En qualsevol cas, a l’hora d’establir la quota de la taxa, l’Ajuntament de 
Montesquiu podrà concedir bonificacions parcials o totals en els casos següents: 
 
a) Quan l’entitat sol·licitant tingui subscrit un conveni de col·laboració amb aquest 
Ajuntament per activitats continuades: 
 

 Activitats trimestrals - 3% descompte 
 Activitats semestrals - 5% descompte 
 Activitats anuals - 10% descompte  

 
b) Quan per la tipologia de l’acte s’acordi declarar-lo d’interès municipal. 
 
c) Quan per la tipologia de l’acte s’acordi signar un conveni amb l’interessat/da que 
estableixi unes clàusules especials i/o particulars. 
 

5.2 Resten exemptes del pagament de la present taxa, els grups esportius locals, 
partits polítics i les entitats i/o associacions sense ànim de lucre de Montesquiu que 
realitzin actes o activitats d’interès general sense contraprestació econòmica o amb 
contraprestació econòmica sempre que aquesta serveixi per garantir la viabilitat 
econòmica tant de l’entitat com de l’activitat que s’organitza.  
 
També s’estarà exempt de liquidar l’import de la taxa pel lloguer de la sala de plens 
en el cas d’aquells casaments, quan un/a dels/les contraents estigui empadronat/da 
a Montesquiu amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la data de sol·licitud del 
lloguer de la sala.  
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Article 6.- Meritació de la taxa  
 
L’obligació de liquidar la taxa neix quan s’atorga l’autorització expressa per a la 
utilització privativa o aprofitament especial. S’entén que s’inicia la utilització 
privativa o aprofitament especial des del moment que es disposa de l’espai pels 
preparatius de l’acte i s’acaba en el moment en que s’abandona l’espai. 
 

Article 7.- Liquidació i ingrés 
 
Les taxes amb les fiances que s’estableixen en aquesta Ordenança es liquidaran a 
l’Ajuntament com a molt tard 24 hores després de rebre l’autorització per retirar el 
material de préstec o lloguer o per la utilització dels diferents equipaments i espais 
municipals.   
 
En el cas de lloguers d’espais municipals superiors a un mes de durada, el 
cobrament de la taxa es farà mensualment a través de transferència bancària o 
rebut domiciliari segons s’acordi amb l’arrendatari. 
 
Qualsevol despesa bancària que es pugui originar fruit del cobrament de la taxa 
anirà a càrrec de la persona o entitat arrendatària. 
 
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el 
moment de sol·licitar el préstec o lloguer. 
 
L’impagament de la taxa implica directament no poder fer ús de l’equipament ni el 
material municipal. 
 

Article 8.- Infraccions i sancions  
 
S’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança Fiscal General per 
les infraccions tributàries que resultin procedents en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança. 
 

Article 9.-Normes de gestió  

Les sol·licituds de lloguer, tant d’equipaments municipals com del material 
municipal, es faran a través d’un escrit adreçat a l’Ajuntament de Montesquiu amb 
una antelació mínima de set dies. Si es fan en un termini inferior, l’Ajuntament de 
Montesquiu no pot assegurar la viabilitat del lloguer de l’equipament o del material 
municipal.  
 
Un cop notificada l’autorització, el material es retirarà de l’Ajuntament en el termini 
acordat i/o establert en horari d’oficina de 8 a 2 del migdia. 
 
Les autoritzacions no es podran cedir a persones o entitats diferents de les que han 
sol·licitat l’equipament o el material municipal.  
 
El lloguer de la Sala de Plens haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima d’un 
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mes. Si es fa en un termini inferior, l’Ajuntament de Montesquiu no pot assegurar la 
viabilitat del lloguer de la Sala de Plens. 

 
Disposició Addicional 
 
Resten derogades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança modificada, 
qualsevol acord anterior contrari a les disposicions de la mateixa. 
 
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança serà vigent mentre no se n’acordi la seva derogació i, en cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  

 


