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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 

 
TAXES PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPAL 

 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
A l’empara d’allò previst a l’article 20.4.W del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 
39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la utilització puntual d’instal·lacions i/o material municipals que es regirà per la 
present ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable la utilització de la instal·lació municipal o el lloguer de material 
amb les tarifes especificades a l’article 6 d’aquesta ordenança sempre que l’Ajuntament 
no hi participi com a col·laborador. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques que demanen la utilització d’una instal·lació municipal. Les entitats municipals 
queden excloses. 
 
ARTICLE 4. RESPONSABLES 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries el subjectes passius i les empreses 
o entitats representades pel sol·licitant. 
 
ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 
 
Epígraf 1r: Per la utilització del camp de futbol 
 
a) Equips complets 
 Per cada dues hores nocturnes ……………………………. 34,14 EUROS 
 Per cada dues hores diürnes ……………………………….. 19,86 EUROS 
b) Equips no complets 
 Per cada dues hores nocturnes ……………………………. 2,89 EUROS 
 Per cada dues hores diürnes ……………………………….. 2,02 EUROS 
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En casos especials s’estudiarà la tarifa a aplicar per la utilització en períodes llargs de 
temps. 
 
Epígraf 2n: Per la utilització del pavelló d’esports 
 
a) Equips complets ………………………………………………. 41,76 EUROS 
b) Equips no complets per hora i jugador …………………….. 2,42 EUROS 
c) Altres utilitzacions d’instal·lacions esportives i culturals, 
 per cada hora …………………………………………………. 9,57 EUROS 
 
Epígraf 3r:  
 
a) Per la utilització de la nau polivalent per hora .............................24,56 EUROS 
b) Per la utilització del Pavelló triple, per hora .................................41,76 EUROS 
 
Epígraf 4rt.: Per la utilització de locals culturals 
 
a) Locals ubicats a la Sala la Coma, a la Sala l'Estació, a l'Espai Jove l'Escorxador, a 
l’annex de la Llar dels Jubilats, per cada hora….........................                14,73 EUROS 
b) Per exposicions de durada superior a un dia, per cada dia………..        24,56 EUROS 
 Per cada dia suplementari......................................                                   7,37 EUROS 
c) La utilització del teatre, per cada hora……………………..                       24,56 EUROS 
d) Per la utilització de la Sala Galà, per cada hora   ………………..            24,56 EUROS 
e) Per a la utilització de Can Trinxeria: sales disponibles i pati, per cada sala 
disponible/hora ...............................................................................             24,56 EUROS 
d) Per a la utilització dels teatres, per hora/teatre.................................       30,00 EUROS 
 
El servei de neteja de l’equipament utilitzat no estarà inclòs. 
 
Epígraf 5è.: Per a l’espai de Coworking 
 

a) Per mesos i persona: 20€ 

b) Per setmanes i persona 

El preu d’ús de l’espai per una setmana és de 35 € 

c) Per hores 
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Espai de lloguer Coworkers 

Preu per hora 

Persones  o empreses externes 

Preu per hora 

Sala de reunions Gratuït 9 € 

Sala d’actes  12 € 18 € 

 
 

d) Serveis complementaris 
 

Servei  Preu per servei 

Impressió en blanc i negre 0,035 € / unitat 

Impressió en color 0,20 € / unitat 

Impressions A3 Doble de cost que les anteriors 

Lloguer de taquilles 5,75€/taquilla/mes 

 
 
 
Epígraf 6è.: Preus lloguer de materials 
 
Taules ................................................................................................. 3,00€/unitat 
Cadires ...............................................................................................  0,30€/unitat 
Tanques..............................................................................................  1,00€/unitat 
 
La cessió de material del banc d’instruments de l’Escola de música estarà subjecte 
al pagament d’una fiança de 50€ 
 
 
El material es podrà recollir i tornar al lloc i hora on indiquin els serveis tècnics municipals 
o sol·licitar que es dugui allà on indiqui el particular amb els següents costos: 
 
Dins del nucli urbà (urbanització del Mas Cubell inclosa) ......... 20€/viatge 
Fora del nucli urbà dins del terme municipal de Cassà .............. 30€/viatge 
 
El lloguer de materials comportarà el pagament d’una fiança de 50 euros per cada 
sol·licitud. 
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Aquesta fiança es retornarà a petició de l’interessat i un cop el tècnic municipal competent 
hagi informat favorablement a la seva devolució 
 
 
Epígraf 7è: Preu per elaboració / cessió de material 
 

 Cartelleria i difusió  - Cartell mida A3  1,10  EURO / UT.  
   - Cartell mida A4  0,60 EUROS /UT. 
   - Díptic                    1 EURO / UT. 

 Equip de so gran___________ 50 EUROS / ACTE 
 Equip de so petit ___________ 20 EUROS / ACTE 
 Carpes ___________________ 30 EUROS / ACTE 
 Escenari __________________ 12 EUROS / m2 
 Transport material___________25 EUROS 
 Connexió elèctrica puntual ___100 EUROS 
 Tècnic de so _______________ 80 EUROS / ACTE 

 
Epígraf 8è: Per a la utilització de la Sala de Fisioteràpia de la Residencia Geriàtrica 
Sant Josep (de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00). 
 
 

a) Sala de Fisioteràpia, preu per mes .................. 1.000,00€ 
 
La utilització d’aquesta sala estarà condicionada a l’autorització per part de la Direcció de 
la Residència Geriàtrica Sant Josep previ acord de la cessió de material per ambdues 
parts (aparells microones, d’ultrasons, bicicletes estàtiques, politges, infrarojos, material 
fungible divers, congelador, cadires,...). 

 
 
ARTICLE 7. ACREDITACIÓ 
La taxa s’acreditarà quan s’iniciïn les activitats. 
 
ARTICLE 8.  DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
L’ingrés d’aquesta taxa es realitzarà en el moment de concedir l’autorització. 
 
ARTICLE 9. FIANCES 
Fiances per l'ús d'equipaments municipals en actes, esdeveniments festius, musicals i  
d'esbarjo: 
- Pels equipaments de l'article 6  epígrafs 1r, 2n i 3r......................300 EUROS 
- Pels equipaments de l'article 6  epígrafs 4t i 5è...........................100 EUROS 
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
del 2018 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 


