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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 

 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS MUN ICIPALS 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’equipaments municipals, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

 
Article 2n. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa dels equipaments 

municipals segons es detalla en l’Annex I, i que són els següents: 
 

1. Utilització pavelló municipal d’esports 
2. Utilització auditori Sant Josep 
3. Utilització espai cultural Les Faixes 
4. Utilització espai Molí Nou 

 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques 

i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària que resultin beneficiades per l’aprofitament privatiu dels equipaments 
municipals. 

 
Article 4t. Responsables i successors 
 
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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

 
Article 5è. Beneficis fiscals  
 
1. Només s’aplicaran aquelles exempcions, bonificacions i reduccions incloses 

expressament en l’annex que figura a la present ordenança per a la 
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per 
aquesta taxa 
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2. En cap cas, el sol·licitant quedarà exempt de pagar la fiança en els casos que la 

prestació del servei o l’ús de l’equipament municipal ho requereixi.  
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que es detallen als annexos 

I  d’aquesta ordenança. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud. 
 
Article 8è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i l’ingrés de la quota tributària 

s’efectuarà simultàniament a la presentació d’aquesta. 
 
2.Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
3 Quan es cessi en la recepció del servei per causes de força major, es retornarà 

al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres 
responsabilitats. 

 
Article 9è. Indemnitzacions per a la destrucció o d eteriorament del domini 

públic.  
 
1. Sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui quan per negligència 

o mala utilització privativa de l’equipament es provoqui la seva destrucció o  
deteriorament, s'obliga al beneficiari al reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació. 

 
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat 

igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 
 
3. L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment, les indemnitzacions i els 

reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
 
Article 10è.  Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 
Article 11è. Vigència  
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Aquesta ordenança començarà a regir a partir del dia següent de la seva 
publicació i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació 
expressa.  

 
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.  
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 21 d’octubre de 2020 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i regirà 
fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 

 

Annex I de l’Ordenança Fiscal núm. 30 de la Taxa pe r la Utilització privativa 
d’Equipaments Municipals  

 
1. UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
a) Utilització de la Pista Poliesportiva: 

 
 Ús no lucratiu  

 
Entitats esportives locals 
Centres educatius locals(*) 

Ús lucratiu i/o privat 
 
Altres entitats no 

esportives 
Preu hora 100% bonificat 35,00 € 
Preu mig dia  100% bonificat 140,00 € 
Preu dia 100% bonificat 250,00 € 
 
(*) Activitats realitzades durant el curs escolar. Els centres educatius hauran de 

dipositar una fiança de 1.000,00€ per cobrir possibles desperfectes, danys i perjudicis. 
 
Les activitats esportives, amb periodicitat mínima mensual, tindran un descompte 

de 5€ preu/hora. 
 
Les associacions que organitzin colònies o campus esportius, i que facin un ús de 

les instal·lacions de 20 hores com a mínim, pagaran el preu de 20,00€/hora. 
 

b) Utilització de la pista de esquaix: 
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Preu mitja hora 5,00 € 

 
c) Utilització de la sala d’actes del Pavelló 
 
 Entitats esportives locals Altres 
Preu dia 100% bonificat 35,00 € 

 
 
 
2. UTILITZACIÓ DE L’AUDITORI DE SANT JOSEP 
 
a) Utilització de l’auditori: 
 
 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu hora 100% bonificat* 50,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 120,00 € 
Preu dia 100% bonificat* 200,00 € 

 
* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte 

que mig dia correspon a 4 hores, la bonificació que s’aplicarà a serà del 50% a partir 
de la vintena hora. 

 
b) Cessió d'ús de l'Auditori per a casaments civils 
 
Ciutadans empadronats al municipi de Moià 120,00€ dia o 

fracció 
Ciutadans no empadronats al municipi de Moià 200,00€ dia o 

fracció 
 
c) Utilització del Piano: 
 
Preu hora 25,00 €* 
Fiança  200,00 € 

 

*La taxa es bonificarà en un 100 % per a usos per part d'entitats inscrites al Registre 
Municipal d'Entitats de Moià que tinguin com a finalitat essencial l'activitat musical. En 
tots els casos s'haurà d'acreditar la suficient solvència i coneixements necessaris per 
a l'ús adequat de l'instrument. 

 
En cas que es realitzi un ús indegut del piano o sigui necessari efectuar algun tipus 

de modificació específica en l'afinació de l'instrument es procedirà a la incautació de 
la fiança dipositada. 

 
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
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3. UTILITZACIÓ DE L’ESPAI CULTURAL “LES FAIXES” 
 
 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu 2 hores 100% bonificat* 50,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 150,00 € 
Preu dia 100% bonificat* 250,00 € 

 
* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte 

que mig dia correspon a 4 hores i que un dia correspon a 8 hores, la bonificació que 
s’aplicarà a serà del 50% a partir de la vintena hora. 

 
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
 
4- UTILITZACIÓ ESPAI DEL MOLÍ NOU 
 
a) Servei per utilització de lavabos exteriors: 
 
Preu per grups:   
Fins a 15 

persones 
30,00 € 

16 persones o 
més 

2,00 € / persona/ dia 

Fiança 50,00 € 
 
Es dipositarà una fiança de 50,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus 

a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels lavabos utilitzats. 
 
b) Servei d’acampada (inclou la utilització de lavabos exteriors): 
  
DE DILLUNS A DIJOUS: 

Preus per grups 1 nit:  
Fins a 15 persones 30,00 € 
16 persones o més 2,00 €/persona 
Preus per grups: 
Per nit addicional (*) (**) 

 

Fins a 15 persones 7,5 € 
16 persones o més  0,50 €/persona/nit 

 
(*) No inclou les nits de divendres, dissabte i diumenge 
(**) No inclou neteja diària de lavabo 
 
DE DIVENDRES A DIUMENGE: 

Preus per grups 1 nit:  
Fins a 15 persones 60,00 € 
16 persones o més  4,00 €/persona 
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Preus per grups: 
Per nit addicional (**) 

 

Fins a 15 persones 45,00 € 
16 persones o més  3,00€/persona/nit 

 
(**) No inclou neteja diària de lavabo 
 

Neteja extraordinària de lavabo  20 euros 
 
Es dipositarà una fiança de 60,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus 

a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels espais utilitzats. 
 
L’ús dels lavabos exteriors de Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és 

gratuït de dilluns a divendres durant el curs escolar. 
 
c) Utilització de la casa del Molí Nou: 
 

Ús de la casa per dormir   

Preu per grups:   
Fins a 10 persones 150,00 € 
Per cada persona addicional més 10,00 € / persona / dia 

Ús de la casa per a festes, àpats o 
activitats diverses per particulars o 
entitats (no inclou dormir) 

  

Preu per grups:   
Fins a 10 persones 40,00 € 
11 persones o més 4,00 € / persona 
Fiança 200 € 

 
Es dipositarà una fiança de 200,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les 

claus a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat de les instal·lacions. 
 
L’ús de la casa del Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és gratuït de 

dilluns a divendres durant el curs escolar. 
 
Es bonificarà un 80% del preu total del servei sol·licitat per raons d’interès públic 

degudament justificat a totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment 
constituïdes. La bonificació no s’aplica a la fiança a dipositar. 

 
La utilització d’aquest equipament i l’espai del parc del Molí Nou es regula d’acord 

amb l’ordenança núm.30. 
 
 


