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Ordenança Fiscal núm. 20 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  20   REGULADORA  DE LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU D’ESPAIS PÚBLICS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
ARTICLE 1 – NATURALESA I FET IMPOSABLE 
 
En us de les facultats concedides per l’article 106 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora des les Bases de Règim 
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns municipals , que es regirà per aquesta Ordenança Fiscals, les  
normes de les quals s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o la utilització privativa del domini públic municipal 
derivat de la utilització dels equipaments i instal·lacions municipals que es  relacionen a la present ordenança. 
 
La utilització de qualsevol equipament, local, equipament, terreny o altre bé de domini públic municipal  que no 
estigui previst en el present article, o en una altra ordenança fiscal aprovada per l’Ajuntament,  no estarà subjecte a 
cap tipus de taxa o preu públic. 
 
Les sol·licituds per a l’ús dels diferents locals i equipaments no impliquen l’obligatorietat de la seva concessió, què 
dependrà dels factors que es determinin oportunament per part de l’Ajuntament, mitjançant resolució motivada, com 
ara disponibilitat efectiva,despesa desmesurada,  inadequació de l’activitat per a l’espai, etc. 
 
Tindran dret a tarifa especial gratuïta o a la cessió gratuïta de locals, equipaments  i sales municipals de qualsevol 
tipus les entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que així ho especifiqui. 
Particularment les persones físiques o jurídiques que treballin en un projecte de creació artística o cultural i facin ús 
de la sala gran o petita de l’Ateneu podran gaudir d’una exempció de la taxa d’ús del Teatre Municipal Ateneu si des 
de l’ajuntament s’inclou l’espectacle dins la programació municipal. La residència/estada de la companyia tindrà una 
durada màxima de tres setmanes, es realitzarà durant les hores d’obertura de l’equipament i no suposarà cap cost 
addicional ni de tècniques ni de personal.  
 
ARTICLE 2 – MERITACIÓ 
 
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què es concedeix l’autorització per a la utilització 
o l’aprofitament. 
 
Qualsevol utilització d’un local o equipament municipal està subjecte a la preceptiva llicència, independentment de 
l’existència o no d’una taxa que gravi la seva utilització. 
 
Quan per causes no imputables al subjecte passiu la utilització o l’aprofitament del domini públic local dels 
equipaments i locals municipals no es presti o desenvolupi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.  
 
No és procedent haver de tornar la taxa percebuda en el cas que no se celebri o que se suspengui l'activitat per 
causes imputables al beneficiari. 
 
ARTICLE 4 – SUBJECTES PASSIUS 
 
4.1. Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta ordenança, a títol de contribuents, les persones o entitats 
que utilitzin o organitzin actes o espectacles als edificis municipals inclosos en l’article 2. 
 
4.2. En el cas que els espectacles o actes no siguin realitzats pel subjecte passiu, tenen la condició de subjectes 
passius substituts els qui sol·licitin la utilització dels edificis esmentats.  
 
ARTICLE 5 – EXEMPCIONS 
 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals  quan l’activitat que es realitzi als locals i 
equipaments municipals sigui d’interès general o bé d’interès local pel municipi de Sant Celoni. 
 

2. Les entitats o col·lectius del municipi sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions, les 
entitats supramunicipals sense afany de lucre que tenen seu o realitzen activitats al municipi,  els grups 
polítics municipals i les escoles sufragades amb fons públic d’educació infantil, primària i secundària 
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estaran exemptes de pagament sempre que l’activitat que motiva l’autorització es correspongui amb 
l’objecte o finalitat per la qual va ser creada o tingui per objectiu millorar l’autofinançament. 

 
 
ARTICLE 6 – TARIFES, EXEMPCIONS I BONIFICACIONS PER UTILITZACIÓ D’ESPAIS DEL CENTRE DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ SAX SALA. 

 
A) TARIFES A APLICAR 

 
Proposta tarifes Menys de 4 

hores 
Entre 4 i 8 
hores 

Més de 8 
hores 

Aula gran-sala reunions 91,87 €  137,80 €  183,74 €  
Aula petita-despatx 85,31 €  127,96 €  170,61 €  
Sala actes-espai fòrum 98,17 €  147,25 €  196,34 €  
Aules informàtica-biblioteca 144,89 €  217,34 €  289,78 €  
Per la utilització dels espais fora de l’horari habitual d’obertura del Centre
 ( que són els dies lectius laborables de dilluns a divendres de 9 a 20 
hores): 19 € addicionals  per hora o fracció 

 
 

B) BONIFICACIONS (% de bonificació a aplicar a les tarifes) 
 

a) Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Sant Celoni, les entitats 
supramunicipals sense afany de lucre que tenen seu o realitzen activitats al municipi,  els grups polítics 
municipals i les escoles sufragades amb fons públic d’educació infantil, primària i secundària quan l’activitat no 
sigui d’interès general: 
 
- Si no cobren per l’activitat objecte del lloguer d’espais, bonificació del 100% 
- Si cobren per l’activitat objecte del lloguer d’espais , bonificació del 75% 
 
b) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat a Sant Celoni,bonificació del 50% 
 
c) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat fora de Sant Celoni quan la utilització de l’espai sigui 
motivada per activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni i no es cobri per l’activitat objecte del 
lloguer de l’espai, bonificació del 50% 
 
d) Les bonificacions dels epígrafs b i c no s’aplicaran a la taxa per la utilització dels espais fora de l’horari 
d’obertura habitual del Centre. 

 
ARTICLE 7 – TARIFES, EXEMPCIONS I BONIFICACIONS PER UTILITZACIÓ DE LOCALS I EQUIIPAMENTS 
ESPORTIUS MUNICIPALS 
 

A) TARIFES A APLICAR 
 

Instal·lació esportiva municipal Preu per hora o 

fracció 

 

Camp Municipal d’Esports 11 de setembre 

o Camp de gespa artificial 
 
 

o Pista coberta 
 

o Pista descoberta 

 

 

25’85 € 

20’69 € 

14’48 € 
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Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre 

o Pista 
 

o  
o Gimnàs 

 

 

 

 

20’69 € 

12’41 € 

 

Pavelló del Sot de les Granotes 

 

 

22’11 € 

 

Pista Municipal d’Atletisme 

 

 

24’04 € 

 

 

Camp de futbol de la Batllòria 

 

 

25’12 € 

 

 
Per la utilització dels espais fora de l’horari habitual de les instal·lacions esportives -que és en període de temporada 
esportiva (de setembre a juliol)  de dilluns a divendres 8 a 23 hores i els caps de setmana de 8 a 21h: 16,70 € 
addicionals per a cada hora o fracció 
 

B) BONIFICACIONS (% de bonificació a aplicar a les tarifes) 
 

a) Les entitats del municipi sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Sant Celoni, 
les entitats supramunicipals sense afany de lucre que tenen seu o realitzen activitats al municipi,  els grups 
polítics municipals i les escoles sufragades amb fons públic d’educació infantil, primària i secundària del 
municipi, si l’activitat per la qual es demana  la utilització és d’interès general per a la vila o que es realitzi 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni, la bonificació serà del 100%. 

 
b) Entitats de fora del municipi sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Sant 
Celoni: 
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- Si l’activitat és gratuïta i considerada d’interès públic la bonificació objecte del lloguer d’espais serà del 
100%. 
- Si l’activitat no és gratuïta però considerada d’interès públic i adreçada a col·lectius especialment 
sensibles: menors d’edat, gent gran, persones amb mobilitat reduïda.., la bonificació objecte del lloguer 
d’espais serà del 90%. 
- Si l’activitat no és gratuïta però considerada d’interès públic la bonificació objecte del lloguer d’espais serà 
del 75%. 

 
c) Entitats sense ànim de lucre no inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Sant Celoni: 
 

- Si no cobren per l’activitat objecte del lloguer d’espais, bonificació del 75% 
- Si cobren per l’activitat objecte del lloguer d’espais , bonificació del 25% 

 
d) Escoles i centres d’ensenyament de fora del municipi 

 
- Dins horari lectiu, bonificació del 100% 
- Fora horari lectiu, bonificació del 75% 

 
e) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat a Sant Celoni, bonificació del 50% 
 
f)  Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat fora de Sant Celoni quan la utilització de l’espai sigui 
motivada per activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni i no es cobri per l’activitat objecte del 
lloguer de l’espai, bonificació del 75% 
 
g) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat fora de Sant Celoni quan la utilització de l’espai sigui 
motivada per activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni i es cobri per l’activitat objecte del lloguer 
de l’espai, bonificació del 50% 

 
h) Aquestes bonificacions només s’aplicaran dins l’horari d’obertura habitual de les instal·lacions esportives 
municipals. 

 
 
ARTICLE 8 – TARIFES, EXEMPCIONS  I BONIFICACIONS PER UTILITZACIÓ DE LOCALS I EQUIIPAMENTS 
CULTURALS I EDUCATIUS 
 

A) TARIFES TEATRE MUNICIPAL ATENEU 

 
 3 hores o fracció   De 3 a 6 hores De 6 a 9 hores De 9 a 12 hores 

Lloguer 

sense 

equip 

Equip 

tècnic 

Lloguer 

sense 

equip 

Equip 

tècnic 

Lloguer 

sense 

equip 

Equip 

tècnic 

Lloguer 

sense 

equip 

Equip tècnic 

Sala gran 150,00 € 300,00 € 300,00 € 600,00 € 450,00 € 900,00 € 600,00 € 1.200,00 € 

Sala petita 112,50 € 225,00 € 225,00€ 450,00 € 337,50 € 675,00 € 450,00 € 900,00 € 

 
Per a la utilització de la sala petita, escenari o part de la platea de la sala gran per a muntatges, assaigs, 
representacions vinculats amb la creació artística per part d’artistes o entitats i grups culturals les tarifes seran les 
següents (en aquest cas serà imprescindible que l’interessat presenti una sol·licitud juntament amb un  projecte de 
creació): 
 

 1 dia 1 setmana 1 mes 

Sala Petita 75,00 € 300,00 € 500,00 € 
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Sala Gran 100,00 € 450,00 € 750,00 € 

  
 
 

B) BONIFICACIONS TEATRE MUNICIPAL ATENEU 
 

a) Les entitats del municipi sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Sant Celoni, 
les entitats supramunicipals sense afany de lucre que tenen seu o realitzen activitats al municipi,  els grups 
polítics municipals i les escoles sufragades amb fons públic d’educació infantil, primària i secundària del 
municipi 
 

- Si l’activitat per la qual es demana  la utilització és d’interès general per a la vila o que es realitzi en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni, bonificació del 100% 

- Si l’activitat no és oberta al conjunt de la ciutadania o no és d’interès general, bonificació del 75 % 
 

b) Entitats sense ànim de lucre no inscrites al Registre Municipal d’Associacions: 
- Si  l’activitat per la qual es demana  la utilització és d’interès general per a la vila o que es realitzi 

en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni, bonificació del 75 % 
- Si l’activitat no és oberta al conjunt de la ciutadania o no és d’interès general, bonificació de 50 % 

 
c) Escoles privades del municipi de l’àmbit de la música, teatre o dansa: 

- Si no cobren per l’activitat objecte del lloguer d’espais, bonificació del 75% 
- Si cobren per l’activitat objecte del lloguer d’espais, bonificació del 50% 

 
d) Empreses privades del municipi que realitzin una activitat cultural oberta al conjunt de la població i que la 

programació és d’interès general, bonificació del 50% 
 

e) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat dins el municipi de Sant Celoni, bonificació del 25 %  
 

f) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat fora del municipi quan la utilització de l’espai sigui 
motivada per activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni i no es cobri per l’activitat objecte del 
lloguer de l’espai, bonificació del 50% 

 
TARIFES SALA BERNAT MARTORELL, SALA D’ACTES DE LA RECTORIA VELLA I SALA D’ACTES DE LA UNIÓ 
BATLLORIENCA 

 
Espais Menys de 4 hores   Entre 4 i 8 hores  Entre 8 i 12 hores  Entre 12 i 16 hores  

Sala d’actes  
Rectoria Vella 

30,00 € 
 

60,00 € 
 

      
 
90,00 € 
 

 
 
120,00 € 
 

Sala Bernat Martorell  
Sala d'actes  
Unió Batllorienca 

 
En el cas de la Rectoria Vella i la Unió Batllorienca aquestes tarifes s’aplicaran quan la utilització de l’espai es faci en 
horari laborable de dilluns a divendres. Fora de l’horari habitual de l’equipament els usuaris hauran d’abonar 19€ 
addicionals  per hora o fracció. 
 

Espais Cerimònies civils 
A partir de 5 
sessions de 3 
hores o fracció 

A partir de 10 
sessions de 3 
hores o fracció 

A partir de 15 
sessions de 3 
hores o fracció 

Sala d’actes  
Rectoria Vella 100,00 € 

20,00 €/ sessió 
 

 
 
15,00 €/ sessió 
 

 
 
10,00 €/sessió 
 

Sala Bernat Martorell  - 
Sala d'actes  
Unió Batllorienca 100,00 € 

 
BONIFICACIONS SALA BERNAT MARTORELL, SALA D’ACTES DE LA RECTORIA VELLA I SALA D’ACTES DE 
LA UNIÓ BATLLORIENCA (% de bonificació) 
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a) Les entitats del municipi sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Sant Celoni, 

les entitats supramunicipals sense afany de lucre que tenen seu o realitzen activitats al municipi,  els grups 
polítics municipals i les escoles sufragades amb fons públic d’educació infantil, primària i secundària: 

- Si l’activitat per la qual es demana  la utilització és d’interès general per a la vila o que es realitzi en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni, bonificació del 100% 

- Si l’activitat no és oberta al conjunt de la ciutadania o no és d’interès general, bonificació del 75 % 
 

Aquesta exempció genèrica no implica la obligatorietat d’autorització d’ús de l’espai sol·licitat, que Entitats 
sense ànim de lucre no inscrites al Registre Municipal d’Associacions: 

- Si  l’activitat per la qual es demana  la utilització és d’interès general per a la vila o que es realitzi 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni, bonificació del 75 % 

- Si l’activitat no és oberta al conjunt de la ciutadania o no és d’interès general, bonificació del 50 % 
 

b) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat dins el municipi de Sant Celoni, bonificació del  50%  
 

c) Empreses amb domicili social o centre de treball ubicat fora del municipi quan la utilització de l’espai sigui 
motivada per activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni i no es cobri per l’activitat objecte del 
lloguer de l’espai, bonificació del: 50% 

 
ARTICLE 9 -  DRETS D’AUTOR  
 
La liquidació de drets d'autor, si n'hi ha, va a càrrec de l'entitat organitzadora de l'activitat, que ha d’abonar 
directament als representants d'autors la quantitat que pertoqui, amb la prèvia presentació, si escau, del full de 
taquilla signat pel responsable de l'activitat. L’Ajuntament de Sant Celoni no es fa càrrec en cap cas de l’abonament 
dels esmentats drets 
 
ARTICLE 10 – DANYS ALS LOCALS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
  
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o deteriorament del domini públic local,  la 
persona responsables, sens perjudici del pagament de la taxa que hagués tingut lloc, estarà obligada al 
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació. 
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels béns destruïts o 
l’import del deteriorament dels danyats 
L’ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments als qual fa referència 
aquest article. 
 
ARTICLE 11 – NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
 
1. La concessió de llicències d’aprofitament especial sotmeses a  aquesta taxa es realitzaran a instància de part. 
 
2. Simultàniament a la concessió de les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament practicarà la 
liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
ARTICLE 12 – GESTIÓ PER DELEGACIÓ 
 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes a l’article 
anterior serà aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració delegada. 
 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació.   
 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al 
que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 

ARTICLE 13 – INFRACCIONS I SANCIONS 
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 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, 
resultin procedents, s’aplicarà el que disposi la Llei General Tributària.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Sant Celoni el dia 29 
de novembre de 2018,  entrarà en vigor el dia 11 de febrer de 2019. 
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