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Article 1.- Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.b) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització de 
l’escut del Municipi, que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2.- Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar diferents espais i 
instal·lacions municipals, així com també diferents recursos municipals (eines, maquinària, 
estris, vehicles i altres elements), amb finalitats particulars i a instància dels interessats. 

2.  No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització d’aquestes instal·lacions i d’aquests recursos 
quan es tracti d’actuacions o activitats organitzades per l’Ajuntament o impulsades des 
d’aquest. 

 

Article 3.- Subjectes passius 

1.  Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de l'escut 
del municipi. 

2.  Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran 
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà 
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en 
el registre de contribuents. 

 

Article 4.- Responsables 

1.  Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5.- Beneficis fiscals 

S’elimina l'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que explotin 
serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli. 

S’estableixen bonificacions a les entitats sense ànim de lucre, clubs esportius, AMPA, CEIP Copons i 
altres que realitzin activitats d’interès social i/o local. 

 

Article 6. Quota Tributària. 

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 

Recurs Fiança Lloguer/dia 
Penalització 
per dia* Condicions 

Bàscula (pesada) -     3,00 € - 
 

SPV 150,00 € 100,00 € 100,00 € 
 

Poliesportiu 150,00 € 100,00 € 100,00 € Inclou ús dutxes i vestidors 

Vestidors 100,00 €   50,00 €   50,00 € Fora època/horari piscina 

Camp de Futbol 
  150,00 
€ 100,00 € 100,00 €  

 

 

Article 7.- Acreditament 

1. La taxa per concessió de l’autorització, a la qual es refereix l'article anterior, s'acredita i 
neix l'obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi la utilització de la 
instal·lació o el recurs municipal en concret. 
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Article 8.- Declaració 

1. L'autorització per utilitzar la instal·lació o el recurs del municipi s'atorgarà a instància de 
part. 

2. La concessió de l'autorització s'entendrà atorgada a la persona o l'entitat que l'hagi 
sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin hauran d'obtenir novament l'autorització i 
pagar les quotes corresponents per aquesta taxa. 

 

Article 9.- Ingrés de la taxa 

1. La taxa a què es refereix l’article 6 s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà 
quan es formuli la sol·licitud d’autorització d’utilització de la instal·lació o recurs que es 
tracti. 

2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 

3. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas, 
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament 
voluntari. 

 

Article 10.- Infraccions i sancions 

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 disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de 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. 
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Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 2 de novembre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de 
desembre de 2017, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

L’Alcalde       El Secretari Accidental 

 

 


