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Ordenança Fiscal núm. 22 
 
 

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACION S MUNICIPALS I LA 
CESSIÓ TEMPORAL DE BÉNS MOBLES DE TITULARITAT MUNIC IPAL. 

  
 
Capítol I 
 
 
Disposicions generals 

 
 

Article 1. Fonament legal. 
 
L'establiment, fixació, gestió i cobrament de les taxes públiques es regeix pel capítol VI del 
títol I del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). 
 
Article 2. Objecte. 
 
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, control, gestió, conservació i cobrament de 
la taxa pública per la utilització de les instal·lacions municipals i la cessió temporal de béns 
mobles de titularitat municipal. 
 
La gestió la farà el propi Ajuntament, mitjançant les corresponents regidories. 
 
Article 3. Finalitat. 
 
3.1. L'ús de Can Plantada serà el d'un equipament polivalent (esportiu i cultural).  
 
3.2. L'ús del Camp d'Esports Municipal serà el d'un equipament esportiu. A la sala gimnàs 
es podran realitzar activitats no esportives.  
 
3.3. L'ús de Can Bellit serà el d'un equipament cultural. També podrà acollir cerimònies de 
casaments civils i d'altres autoritzades per l'Ajuntament.  
 
3.4. L'ús de la sala Creu Roja serà el d'un equipament cultural i d'activitat física 
relacionada amb el domini corporal, la gimnàstica i d'altres, així com per a reunions i 
conferències. 
 
3.5. L'ús de la sala del Casal Sant Jordi serà per a les activitats pròpies del casal i 
aquelles que l'Ajuntament consideri adients.  
 
3.6. Es podrà cedir l’ús temporal de cadires i taules municipals sempre i quan l’activitat per 
la que es sol·licita no sigui de caràcter onerós. No es prestaran carpes, que únicament 
seran utilitzades per actes organitzats per l’Ajuntament 
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3.7. Els esmentats equipaments resten a disposició de la població d'Aiguafreda per 
desenvolupar activitats d'interès social públic, mitjançant la programació per l'Ajuntament 
de les sol·licituds cursades per entitats i associacions locals, escoles, particulars i entitats 
no locals.  
 
3.8. La Junta de Govern de l'Ajuntament podrà autoritzar la utilització de les instal·lacions 
dels apartats 1, 2, 3 i 4 per tal de celebrar les festes populars. En campanyes electorals 
podrà designar quines d'aquestes instal·lacions es destinaran per a actes electorals dels 
partits, coalicions i agrupacions d'electors.   
  
Article 4. Organització 
 
L'Ajuntament farà la programació de la utilització dels equipaments municipals mitjançant 
una agenda. L'Ajuntament podrà delegar la gestió i programació dels equipaments a 
entitats i associacions locals previ l'establiment d'un conveni. 
També podrà subscriure convenis amb altres ajuntaments i institucions de caire 
supramunicipal. 
 
Capítol II 

 
Beneficiaris 

 
Article 5. Entitats. Requisits i Obligacions. 
 
Les entitats i associacions locals que sol·licitin utilitzar les instal·lacions municipals hauran 
d'estar inscrites al Registre d'entitats i associacions locals de l'Ajuntament d'Aiguafreda o 
al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas hauran de 
comunicar el seu NIF a l'Ajuntament. 
 
Les sol·licituds s'hauran de cursar amb temps suficient que permeti fer una programació 
trimestral. Quan s'incompleixi aquest requisit, només podran fer-s'hi les activitats que no 
alterin la programació establerta o les que siguin cedides de mutu acord per altres entitats 
i associacions. 
 
Un cop autoritzada l'activitat, en la difusió impresa de la mateixa ha de constar que té el 
suport de l'Ajuntament d'Aiguafreda i la indicació de la regidoria competent. S'haurà de 
lliurar quatre exemplars de cada model imprès a l'Ajuntament. 
 
Quan es realitzin activitats que impliquin el pagament de drets d'autor a la S.G.A.E., serà 
al seu càrrec. En aquest cas, hauran de justificar-ho a l'Ajuntament en un termini no 
superior als quinze dies de haver finalitzat l'activitat.  
 
Quan es realitzin activitats que requereixin instal·lar o preparar un escenari, l'Ajuntament 
acordarà amb les entitats el termini adequat per disposar de l'escenari amb suficient 
antelació, que l'hauran de desmuntar o deixar, segons correspongui, en un termini no 
superior als tres dies de l'ultima actuació. 
 
Les entitats i associacions podran establir al seu criteri els preus de venda de les 
localitats. En cas que l'activitat generi beneficis, cediran un 10 per cent a l'Ajuntament per 
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al manteniment de les instal·lacions i equips tècnics. En contrapartida l'Ajuntament cedirà 
les instal·lacions sense cap càrrec sempre que l'import cedit superi el preu d'utilització 
establert a l'article 13.  

 
Les entitats i associacions locals, que hauran de reunir els mateixos requisits establerts en 
aquest article per al gaudiment de l’ús de les instal·lacions municipals, podran ser 
beneficiàries de la cessió temporal de taules i cadires municipals. 
 
La sol·licitud de préstec s’haurà de formular amb una antelació mínima de quinze i serà la 
Junta de Govern Local la que es pronunciarà sobre la disponibilitat o no del material. 
Aquesta sol·licitud es realitzarà amb els requisits establerts a l’article 8 de la present 
ordenança. 
 
Aquest préstec serà gratuït i serà la brigada municipal qui facilitarà el transport en gàbies 
 
 
Article 6. Particulars. 
 
Els particulars podran utilitzar les instal·lacions municipals amb la finalitat descrita a 
l'article 3. La sol·licitud l'hauran de cursar amb una antelació inferior als dos mesos a la 
data de realització per permetre una programació trimestral. 
 
No es cedirà l'ús de les instal·lacions per banquets, celebracions i convencions particulars 
o familiars. Tampoc es cedirà per a activitats de caire religiós, així com per a les que 
alterin la convivència o puguin induir a l'incompliment de drets humans o constitucionals. 
 
Els particulars podran gaudir del préstec de taules i cadires municipals per a actes que no 
tinguin caràcter onerós. 
 
La sol·licitud de préstec s’haurà de formular amb una antelació mínima de quinze i serà la 
Junta de Govern Local la que es pronunciarà sobre la disponibilitat o no del material. 
Aquesta sol·licitud es realitzarà amb els requisits establerts a l’article 8 de la present 
ordenança. 
 
Aquest préstec serà gratuït i serà l’interessat el que haurà de recollir el material a l’horari 
indicat a l’acord de concessió i procedir al seu retorn 
 
Article 7. Serveis complementaris. 
 
7.1. Els serveis complementaris que l'usuari necessiti conjuntament amb la utilització de 
les instal·lacions aniran íntegrament al seu càrrec. 
 
7.2.Els serveis complementaris gestionats per l'Ajuntament d'Aiguafreda es cobraran 
íntegrament a l'usuari amb un recàrrec del vint per cent sobre es seu preu, en concepte de 
despeses de gestió. 
 
Capítol III 

 
Procediment per la utilització 
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Article 8. Sol·licitud. 
 
Els interessats en la utilització de les instal·lacions municipals o préstec de taules o 
cadires hauran de presentar a l'Ajuntament d'Aiguafreda, amb una antelació mínima de 
quinze dies a la data d'utilització pretesa, una instància en la qual faran constar, a més de 
les dades i informacions que l'interessat estimi convenients, els següents extrems: 
 
a) Identificació del peticionari, amb indicació del nom i cognoms del particular o 

representant, nom de l'entitat, si és el cas, adreça i D.N.I. o N.I.F. 
 
b) Dia o dies per als quals se sol·licita la utilització i els respectius horaris concrets d'inici i 

acabament de la utilització. 
 
c) Descripció de l'activitat a realitzar. 
 
d) Per a les activitats continuades, d'una durada de més de tres dies, caldrà adjuntar-hi, a 

més, una memòria-programa global de l'activitat a desenvolupar. 
 
Article 9. Autorització d'ús. 
 
A la vista de la documentació presentada a l'Ajuntament, de forma discrecional, procedirà 
a atorgar l'autorització o no  de la petició, amb les condicions escaients. 
 
Les autoritzacions es faran amb caràcter nominal i, per tant, no seran transmissibles; 
podran fer-ne ús els membres, socis, afiliats i els alumnes de les entitats autoritzades. 
 
Es concediran amb la finalitat exclusiva de realitzar l'activitat per la qual s'atorga. I en cap 
cas, seran expedides per un temps superior a l'activitat sol·licitada i exhauriran quan 
s'acompleixi el termini establert, sense necessitat de requeriment previ. 
 
L'obtenció de l'autorització implicarà automàticament l'acceptació de les normes d'aquesta 
Ordenança. 
 
Article 10. Condicions de la utilització. 
 
El peticionari autoritzat per la utilització de les instal·lacions municipals haurà d'observar 
en tot moment les següents condicions: 
 

a) Els particulars i les entitats no inscrites al Registre d'entitats i associacions locals 
de l'Ajuntament d'Aiguafreda prèviament hauran d'abonar el preu públic 
corresponent indicat a l'article 13 d'aquesta ordenança. També hauran de dipositar 
una fiança pel valor de la franquícia assenyalada a la pòlissa d'assegurança de la 
instal·lació a utilitzar i dipositar una quantitat pel cost estimatiu del consum 
energètic, que es liquidarà amb posterioritat a l'activitat.  

 
b) Qualsevol entitat, associació o particular que utilitzi les instal·lacions municipals 

haurà de tenir coberta la seva responsabilitat civil amb una pòlissa d'assegurança 
per l'activitat autoritzada. 
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c) Respectar  acuradament la totalitat de la instal·lació, tant el local com el seu 

contingut, mobiliari, decoració, materials, etc. sense malmetre'ls ni embrutar-los en 
cap moment, i sense efectuar-hi cap tipus de canvi o modificació sense autorització 
prèvia de l'Ajuntament. 

 
d) Un cop finalitzada l'activitat autoritzada les instal·lacions, dependències i materials 

utilitzats hauran de romandre en perfecte estat d'ús, ordre, neteja, manteniment i 
conservació. 

 
e) Cap aparell ni material tècnic o complements no podrà ser retirat per al seu ús en 

altres activitats fora de la sala, sense la corresponent autorització. 
 

f) El desenvolupament de l'activitat autoritzada haurà d'ajustar-se i limitar-se 
exclusivament a l'objecte i finalitat que s'atorga. 

 
g) La durada de l'activitat autoritzada haurà d'ajustar-se al temps i horari indicat a la 

petició. Els usuaris no podran introduir variacions en l'horari autoritzat i, en cas que 
sigui necessari, hauran de ser comunicades per escrit al Regidor competent amb 
l'antelació necessària i, aquest decidirà o no la conveniència del canvi. 

 
h) El responsable de l'activitat autoritzada, així com totes les persones amb tal motiu 

assistents, hauran de sotmetre's a les indicacions que els siguin formulades pel 
personal municipal responsable de la sala. 

 
i) Queda totalment prohibit dintre de les instal·lacions municipals vendre, introduir o 

consumir begudes alcohòliques de més de 20 graus centesimals, d'acord amb 
l'article 8.1 c., de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que podrien generar dependència. Les infraccions a aquest 
article seran sancionades d'acord amb la Llei. 

 
j) L'apertura i tancament de les sales es farà sempre per personal de l'Ajuntament, 

quedant totalment prohibit que qualsevol altre persona tingui claus de les sales i en 
aquest cas serà sancionat d'acord amb el procediment vigent. 

 
En tot allò relatiu a les condicions d’utilització que no estigui regulat en la present 
ordenança, s’aplicarà el reglament d’ús de les instal·lacions esportives d’Aiguafreda. 
 
Capítol IV 

 
Fiscalització i altres competències administratives . 

 
Article 11. Resolució. 

 
L'Ajuntament podrà deixar sense efecte l'autorització abans del termini establert, per algun 
dels motius següents: 
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a) Per causa d'interès públic, l'Ajuntament es reserva el dret  de disposar de les 
instal·lacions municipals en qualsevol moment per desenvolupar-hi qualsevol actuació 
que estimi convenient. 
L'Ajuntament només tindrà l'obligació d'avisar amb tres dies d'anticipació. 
 

b) Per incompliment de les obligacions establertes en aquesta ordenança. L'incompliment 
o inobservància d'alguna d'elles podrà donar lloc a l'anul·lació de l'autorització 
concedida, restant immediatament invalidada malgrat haver abonat les taxes 
corresponents, i perdent l'interessat, el dret a la seva devolució. Poden ser causa 
suficient per a denegar la utilització de les instal·lacions en futures ocasions. 

 
Article 12. Altres competències administratives. 
 
L'entitat, associació o particular autoritzat a la utilització de les instal·lacions respondrà de 
qualsevol detriment que pugui ocasionar el desenvolupament de l'activitat autoritzada en 
els edificis, instal·lacions i béns utilitzats i s'obliga a la reparació i reposició total del 
detriment ocasionat, sense perjudici de les responsabilitats legals en que pugui incórrer. 
 
L'Ajuntament cedeix l'ús de les instal·lacions municipals no fent-se responsable directe, ni 
subsidiàriament, dels danys materials o personals que per acció u omissió de qualsevol 
classe puguin produir-se en la utilització de les instal·lacions i no sigui imputable a 
l'Ajuntament. 
 
La capacitat i competència per a la interpretació i aplicació d'aquestes normes, correspon 
a l'Ajuntament d'Aiguafreda.    

 
 

 
 
 
 
Capítol I 

 
Taxa pública i bonificacions 
 
Article 13 Preus públics 
 
La quantia del preu es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

INSTAL·LACIÓ EUROS/HORA  
PUNT JOVE 16 
CASAL D’AVIS 21 
CREU ROJA 10 
PAVELLÓ 28 
CAMP D’ESPORTS    
 a) Pista Futbol Sala  
 b) Pistes de Tennis 
 c) Llum 
 d) Sala Camp d’Esports 

 
10 

7,50 
2,50 

6 
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Pavelló Festes 3.028,04 
Casaments Civils a Can Bellit (despeses de neteja i condicionament) 89 
 
Article 14 Infraccions i sancions 
 
Es consideraran subjectes infractors els que realitzin accions o omissions que causin un 
perjudici als bens i instal·lacions de propietat municipal, incloent embrutar parets, calçades 
o mobiliari urbà. En tots els casos l’infractor haurà de pagar el cost de la reposició o 
reparació dels bens o instal·lacions malmeses més la sanció que resulti procedent 
conforme al que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final primera. 
 
Aquesta ordenança va ser modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 5 d'octubre de 1998 i definitivament al no haver-s'hi presentat cap 
reclamació. 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1r. de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
Disposició final segona.  
 
Aquesta Ordenança ha estat modificada parcialment en sessió de Ple celebrada a 
Aiguafreda a 27 d’octubre de 2015, i les seves modificacions entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2016, continuant vigents els articles no modificats. 


