
               

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE PUIGPELATi 
 
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 
 
En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i d'acord amb el que disposen els articles 20 a 27 d'aquesta 
norma, , aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de sales o 
dependències del Casal Municipal de Puigpelat.  
 
Article 2. Fet imposable i subjectes passius. 
 
1. Fet imposable. El constitueix l'ús de qualsevol dels serveis que regula 
aquesta taxa. L'obligació de contribuir comença en el moment que s'usa del 
servei de la sala o dependència del CASAL MUNICIPAL. 
 
2. Subjectes passius: Tenen la consideració de subjectes passius i estan 
obligats al pagament: 
 
a)  Els que es beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus 

representants legals 
b)  Les agrupacions, les associacions o entitats, tant públiques com privades, 

que rebin els serveis que regula aquesta taxa. 
 
Article 3. Tarifes.ii 
 
Les tarifes aplicables per cada acte que se celebri durant l'horari habitual de 
funcionament de l'equipament afectat seran les següents. 
 
La utilització del Casal no pot superar les 10 hores (inclosos muntatge i 
desmuntatge). Els increments horaris implicarà un augment de la taxa 
proporcionalment segons la tipologia de tarifa establerta.  
 
3.1 Utilització esporàdica o puntual: 
 
a) Utilització per part d’entitats culturals i cíviques de Puigpelat i de l’escola 
Joan Plana de Puigpelat per realitzar activitats no sotmeses a entrada o preu:  
 
Sala Principal:  0 €  
Sala Miralls: 0 € 
Sala Conferències: 0 € 
Sala Polivalent: 0 € 
 



 

b) Utilització per part de persona privada, entitat o grup de ciutadans per 
realitzar activitats no sotmeses a entrada o per entitats de l’apartat a) per a 
realitzar activitats sotmeses a entrada o preu:  
 
Sala Principal:  100 €  
Sala Miralls: 60 € 
Sala Conferències: 40 € 
Sala Polivalent: 80 € 
 
c) Utilització per part d’empreses de la vila o per persones o entitats de l’apartat 
b) sotmeses a entrada o preu. 
 
Sala Principal:  250 €  
Sala Miralls: 75 € 
Sala Conferències: 50 € 
Sala Polivalent: 100 € 
 
d) Utilització per part d’empreses de fora vila:  
 
Sala Principal:  350 €  
Sala Miralls: 100 € 
Sala Conferències: 70 € 
Sala Polivalent: 150 € 
  
e) El servei de projecció i megafonia, segons la disponibilitat existent, té un cost 
20 €/hora/servei. 
 
f) L’Ajuntament podrà cedir de forma gratuïta qualsevol espai del Casal 
Puigpelatenc a administracions, institucions, organitzacions, associacions o 
similar. Igualment podrà cedir de forma gratuïta qualsevol dels espais a 
persones físiques i jurídiques quan hi concorrin motius d’interès públic. 
 
3.2 Utilització periòdica:iii 
 
a) Utilització per part d’entitats culturals i cíviques de Puigpelat i de l’escola de 
Puigpelat per realitzar activitats no sotmeses a entrada o preu:  
 
Sala Principal:  0 € / hora  
Sala Miralls: 0 € / hora 
Sala Conferències: 0 € / hora 
Sala Polivalent: 0 € / hora 
 
b) Utilització per part de persona privada, entitat o grup de ciutadans per 
realitzar activitats, o per entitats de l’apartat a) per a realitzar activitats 
sotmeses a entrada o preu:  
 
Sala Principal:  10 € / hora  
Sala Miralls: 4 € / hora 
Sala Conferències: 4 € / hora 
Sala Polivalent: 7 € / hora 



 

 
c) Utilització per part d’empreses de la vila: 
 
Sala Principal:  250 € pel primer dia i 10 € / hora per la resta de dies 
Sala Miralls:  75 € pel primer dia i 4 € / hora per la resta de dies 
Sala Conferències:  50 € pel primer dia i 4 € / hora per la resta de dies 
Sala Polivalent:  100 € pel primer dia i 7 € / hora per la resta de dies 
 
d) Utilització per part d’empreses de fora vila:  
 
Sala Principal:  350 € pel primer dia i 10 € / hora per la resta de dies 
Sala Miralls:  100 € pel primer dia i 4 € / hora per la resta de dies 
Sala Conferències:  70 € pel primer dia i 4 € / hora per la resta de dies 
Sala Polivalent:  150 € pel primer dia i 7 € / hora per la resta de dies 
 
e) El servei de projecció i megafonia, segons la disponibilitat existent, té un cost 
20 €/hora/servei. 
 
Per aquelles persones que realitzin una activitat d’interès municipal i gratuïta, 
es podrà establir una rebaixa de la tarifa de fins el 100 %. 
 
3.3 Activitats realitzades fora de l’horari d’obertura del Casal 
 
L’horari d’obertura de la instal·lació és el mateix que el de l’obertura del Bar-
Restaurant del Casal. Fora d’aquest horari s’incrementarà en 10 € / hora la 
tarifa aplicable. 
 
3.4 Fiança 
 
Els usuaris hauran de dipositar una fiança de 50 €, com a mínim deu dies 
abans que tingui lloc l’acte. La fiança es considera una garantia del bon ús de 
la instal·lació i retorn en adequades condicions tant de neteja com d’estat 
general, i es retornarà en un termini màxim de 15 dies després de la utilització 
del Casal sense perjudici de la reclamació dels danys materials efectuats. 
 
Article 4. Condicions d'utilització. 
 
SUPRIMIT 
 
Article 5. Bonificacions. 
 
Es poden concedir bonificacions parcials o totals en els casos següents: 
 
a)  Quan l'entitat sol·licitant tingui subscrit conveni de col·laboració amb aquest 

Ajuntament i així es contempli en el conveni. 
b)  Quan per la tipologia de l'acte s'acordi declarar-lo d'interès municipal i en 

aquest cas l’import de la taxa de cessió ho assumirà el departament que 
se’n faci responsable. 

 
 



 

Article 6. Normes de gestió. 
 
1. Per tal de concedir la cessió de l’espai municipal, cal presentar instància de 
sol·licitud segons el model aprovat i adjuntar el full de condicions per la cessió 
d’espais municipals al Registre General de l’Ajuntament de Puigpelat. 
 
2. Per tal de confirmar la reserva de l’espai s’haurà de fer efectiu l’import de la 
taxa corresponent 15 dies abans de la data sol·licitada, mitjançant 
autoliquidació. 
 
Article 7. Infraccions i sancions tributàries. 
 
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les 
sancions corresponents s'ha de fer el que disposen els articles 181 i següents 
de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les disposicions que la 
complementen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquesta taxa entra en vigor, un cop s’hagi aprovat definitivament i prèvia 
publicació al BOPT  i continuarà vigent mentre no se'n acordi la modificació o 
derogació. 
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