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Ajuntament de Subirats 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 28 

 

TAXA D’UTILITZACIÓ DE MATERIALS I ESTRIS MUNICIPALS 

 

 

Article 1r. - Concepte 

 

En les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la 

Llei 7/1985, de2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que 

disposen els articles 15 a 19del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aquest Municipi estableix la taxa per la utilització materials 

i estris municipals, que s'especifica en les quotes corresponents i que es regiran per aquesta 

ordenança, i les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

 

Article 2n. - Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització amb caràcter privatiu de  materials  

i estris municipals. 

 

Article 3r. - Subjectes passius 

 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es refereix 

l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II de la Llei General Tributaria, a favor de les quals 

s'atorguin les llicències d'utilització de  materials i estris municipals o que es beneficiïn del 

seu aprofitament. 

 

Article 4t. – Quotes 

 

a).Materials 

 

Empostissat alt complert 150,00 € 

Empostissat alt mig 80,00 € 

Cadires (per unitat)(servei mínim 50 cadires) 0,25 € 

Taules amb cavallet (per unitat) 2,00 € 

Taules de plàstic plegables 1,50 € 

Carpa plegable 8,00 € 

Fiança genèrica 50,00 € 

Fiança específica per carpes plegables 120,00 € 

 

Responsabilitats econòmiques: 

Cadires perdudes i/o deteriorades 15,00 € 

Taules perdudes i/o deteriorades 60,00 € 

Carpes perdudes i/o deteriorades 120,00 € 

Plats i/o gots perduts i/o deteriorats 0,50 €/unitat 
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b) Serveis de transport de tots els materials i muntatge d’empostissat 

 

Hora de personal de brigada municipal 16,00 € 

Hora de vehicle dins el terme municipal incloent xofer 50,00 € 

 

Utilització de l'equip de so: 

 

Entitats de Subirats sense afany de lucre gratuïta 

Fiança 100,00 € 

 

En el cas de llicència d’utilització de cadires s’exigirà a les entitats locals un depòsit-fiança 

segons els trams següents: 

De 1 a 100 cadires 50,00 € 

De 101 a 200 cadires 100,00 € 

De 201 a 300 cadires 150,00 € 

De 301 a 400 cadires 200,00 € 

De 401 a 500 cadires 250,00 € 

De 501 a 600 cadires 300,00 € 

 

Article 5è. - Meritació del tribut 

 

1.- L'obligació de contribuir neix en el moment de sol·licitar la llicència d'utilització de 

materials i estris municipals. 

 

2.- El pagament de la taxa, previ càlcul per part de l’Ajuntament, es realitzarà per ingrés 

directe en la Tresoreria municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, en cas que es delegués 

la gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines d’aquesta o de 

les entitat col·laboradores fixades a l’efecte. En qualsevol cas, sempre abans de retirar la 

llicència d'utilització corresponent. 

 

3.- En el cas de les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats seran 

exemptes del pagament de la taxa, i  si bé no se’ls exigirà tampoc fiança prèvia, en cas 

d’incórrer en dany o pèrdua del material prestat el valor del mateix se’ls hi descomptarà de 

les ajudes anuals que puguin rebre per part de l’Ajuntament 

 

4.- Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, el servei no es 

presti, procedirà la devolució de l’import corresponent. 

 

5.- L'atorgament del material propi de l'Ajuntament sense haver de llogar-lo a proveïdors 

externs, es farà per rigorós ordre de petició del mateix. Si per manca de material propi 

s’hagués de recórrer a serveis externes i amb el vistiplau del sol·licitant, la despesa 

s’imputaria en la seva totalitat a l’entitat que ho sol·licita. 

 

6.- La petició de materials, cadires, taules i escenaris, equips de so, llum, s’ha de fer per 

Registre d’entrada com a mínim amb 20 dies d’antelació a les dates de l’activitat. 

 

7.- 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 
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substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 de 

novembre de 2015  a Subirats, començarà a regir el dia 1r de l’any 2016 i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa. 


