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Ordenança Fiscal Núm. 26 
TAXA  PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT  ESPECIAL 

D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, SERVEIS COMPLEMENTARIS  I CESSIÓ DE MOBILIARI 
MUNICIPAL 

 
Article 1r. Concepte 
 
Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i específicament, l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 20 de la mateixa, aquest Ajuntament estableix les següents 
taxes per la utilització d’instal·lacions municipals i serveis inherents, que es regeixen pels articles 
20 a 27 del text refós esmentat. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes per la utilització d’instal·lacions municipals i serveis 
complementaris, l’ús, l’aprofitament i/o la cessió temporal d’ús de locals i d’espais de titularitat 
municipal i la prestació dels serveis complementaris necessaris per a la seva utilització, 
inclosos tots ells en una única quota establerta en els annexos corresponents. 
 
Article 3. Subjectes passius, successors i responsa bles 
 
A) Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 

refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin 
o resultin beneficiades o afectades pels serveis generals referides a l’article 2n. 

 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un 

representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb 
l’Hisenda  Pública, conforme a l’establert a l’article 47 de la Llei General Tributària. 

 
B) Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran 
als hereus i legataris amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició 
de l’herència. 
 
Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents: 
 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 

els correspongui. 
 
Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
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3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 

 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General 

Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 

 
d) S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 

concursal. 
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sancions. 

 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 

que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de 
pagament. 

 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 
Llei General Tributària. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en els annexos a la present 

Ordenança. 
 
2. L’obligació de pagament neix des de que es sol·licita qualsevol dels serveis especificats en 

l’annex corresponent. 
 
Article 5. Acreditació 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament 

especial, moment que a aquest efecte s’entén que coincideix amb el de la concessió de la 
llicència, si ha estat sol·licitada, encara que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ parcial o total 
de l’import.  

 
2. Sense perjudici del que és previst en el punt anterior, en els casos d’utilització puntual, quan es 

presenta la sol·licitud d’autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals , s’ha de 
presentar la corresponent autoliquidació en concepte de dipòsit.  
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3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta Ordenança 

sense sol·licitar la llicència, l’acreditació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o aprofitament.  
 
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització no s’exerceixi procedirà 

la devolució de l’import corresponent.  
 
5. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditació tindrà 

lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació.  
 
Article 6. Normes de gestió 
 
Els interessats en algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran de presentar en les 
dependències municipals corresponents una sol·licitud on s’expressi el servei en qüestió, que 
demanen.  
 
En les ocupacions puntuals la taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació. Aquesta autoliquidació 
tindrà un termini de pagament de 10 dies naturals. 
 
Article 7. Venciment 
 
Si les taxes no són satisfetes al seu venciment, l’Ajuntament exigirà, a més de les quotes 
vençudes, els interessos de demora i/o recàrrecs corresponents, d’acord amb la LGT i normativa 
vigent. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d’aplicació automàtica 
dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Aquesta ordenança que consta de deu articles i una disposició transitòria, ha estat aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2016, i començarà 
a regir una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.  En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
La present ordenança s’ha aprovat per donar compliment a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions 
Patrimonials de Caràcter Públic. 
 
Joan Sans i Freixas      Josep Raja Molinari 
L’ALCALDE       REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 24 de novembre de 2016 
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ANNEX DE TARIFES:  
 
1. UTILITZACIÒ DEL SALÓ DE PLENS I SERVEIS COMPLEME NTARIS 
 
Saló de Plens per casaments i unions consensuals, en dies 
festius...........................................................25,00 € 
 
2. UTILITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES, DE LA SALA MUNI CIPAL AUDITORI DE CAL 
ROSSELL 
 
1. Utilització de les dependències i Auditori................................................................15,00 €/hora 
2. Utilització de l’Auditori per casaments i unions consensuals, fora d’horari lectiu en dies 

laborables, en cap de setmana i dies festius.................................................................25,00 € 
 
3. UTILITZACIÓ DE LA SALA DE L’ARBOSENSE  
 
Utilització de la Sala de l’Arbosense: 

• Matí de dilluns a divendres 8,00€ 
• Tarda de dilluns a divendres 10,00€ 
• Matí dissabtes, diumenges i festius 12,00€ 
• Tarda dissabtes, diumenges i festius 15,00€ 

 
La utilització de la Sala de l’Arbosense en els mesos de novembre a març tindrà un cost afegit 
de 20,00€ per la utilització de la calefacció. 
 
Per la utilització de la Sala de l’Arbocense s’estableix una fiança per import de 60,00€, la qual 
serà retornada un cop verificat l’estat de la instal·lació. 
 
4. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER  CURSOS, FORMACIÓ O 
ACTIVITATS LÚDIQUES 
 
1. Utilització de les dependències municipals per activitats sense ànim de lucre o destinades a 
accions socials............................................................................................................  0,00 €/hora 
2. Utilització de les dependències municipals per activitats en exclusivitat.................9,00 €/hora 
3. Utilització de les dependències municipals per activitats fins a 5 hores setmanals...5,00 
€/hora 
4. Utilització de les dependències municipals per activitats més de 6 hores setmanals.........4,00 
€/hora 
5. Utilització de les dependències municipals per cursos municipals per període superior a 6 
mesos s’aplicarà un descompta del 50% de la taxa resultant del paràgraf anterior. 

 
- Els materials i les eines necessàries per a la impartició de les activitats aniran a càrrec de 
l’entitat, empresa o persona que utilitzi l’aula. 
 
- En cas de que es produís desperfectes en les aules o en els equipaments llogats, l’empresa, 
entitat o persona que l’hagués llogat se’n farà càrrec de la seva reposició. 
 
- El lloguer d’aules està en funció de la seva disponibilitat. 
 
5. CESSIÓ DE MOBILIARI MUNICIPAL 
 
1) Cessió de taules .................................................................................................. 1,50 € x taula 
2) Cessió de cadires: 

Fins a 50 cadires ............................................................................................... 0,12 € x cadira 
A partir de 51 cadires ........................................................................................ 0,10 € x cadira 

3) Cessió de canons, per 1 dia ........................................................................................... 60,00 €  
4) Cessió de canons, per mig dia ....................................................................................... 30,00 € 
5) Cessió del projector........................................................................................................ 20,00 € 
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6) Cessió de carpes ............................................................................................................ 20,00 € 
 
6. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ÀREA RECR EATIVA 
 
La zona recreativa disposa d’una zona equipada amb taules, seients i barbacoes per a ús dels 
ciutadans que vulguin anar a gaudir d’un àpat a l’aire lliure, sent les taxes per la seva utilització 
les següents: 
 
1) Entrada a l’àrea recreativa, amb dret a utilització de dues taules i una barbacoa ....... 15,00 € 
2) Utilització d’una taula addicional, en funció de la disponibilitat ....................................   4,00 € 
3) Bossa de carbó i pastilla per encendre .........................................................................   4,00 € 
4) Feix de llenya ................................................................................................................   5,00 € 
5) La celebració de tot tipus d’esdeveniments .................................................................. 40,00 € 
 
7. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA SALA POL IVALENT 
 
Utilització de la Sala Polivalent per grups fins a 50 persones: 
 

• Matí de dilluns a divendres 45,00€ 
• Tarda de dilluns a divendres 60,00€ 
• Matí dissabtes, diumenges i festius 75,00€ 
• Tarda dissabtes, diumenges i festius 90,00€ 

1 
Utilització de la Sala Polivalent per grups superiors a 50 persones: 
 

• Matí de dilluns a divendres 90,00€ 
• Tarda de dilluns a divendres 120,00€ 
• Matí dissabtes, diumenges i festius 150,00€ 
• Tarda dissabtes, diumenges i festius 180,00€ 

 
 
Als centres educatius del municipi de l’Arboç, altres administracions públiques, entitats del 
municipi, AMPAs, associacions, grups polítics se’l aplicarà una bonificació del 100%. 
 
 


