
  

- 1 - 
2017 - Ord. Fiscal núm. 21 – Taxes per la utilització privativa d’equipaments municipals i preus públics per la 

prestació de serveis  

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I 
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics, es regeixen pel 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 altres normes concordants sobre 
Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que 
no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta 
Ordenança.  
 
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 i els preus públics la prestació de serveis municipals segons es detalla 
en l’Annex I i II d’aquesta ordenança. 
 
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. 
 
Són subjectes passius dels preus públics 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 sol·licitin la oportuna prestació dels serveis 
detallats en els annexos de la present ordenança. 
 
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. 
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Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. Només s’aplicaran aquelles exempcions, bonificacions i reduccions incloses 
expressament en els annexos que figuren a la present ordenança per a la 
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per 
aquesta taxa 
 
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 i II 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.  
 
2. Els preus públics expressats en la present ordenança seran en règim 
d’autoliquidació excepte els següents serveis que s’exigiran en règim de 
liquidació: 
- Activitats extraescolars del pavelló municipal d’esports 
- Escola municipal de dansa 
- Escola bressol municipal 
- Centre obert 
 
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
4. L’impagament de les quotes podrà comportar per part de l’Ajuntament la 
finalització del servei. 
 
5. 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 deteriorament del 
domini públic. 
 
1. Sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui quan per 
negligència o mala utilització del servei o utilització privativa o l'aprofitament 
especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, s'obliga al 
beneficiari al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de 
reconstrucció o reparació. 
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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. Establiment i fixació dels preus públics 
 
1. L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple, sense perjudici de 
les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb 
l'article 26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
2. L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms, la fixació dels preus 
públics establerts pel mateix Ajuntament; corresponents als serveis i a càrrec 
dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost.  
Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació 
amb els consorcis, salvat que hi hagi una indicació diferent en els seus estatuts. 
 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Article 11è. 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 12è. Vigència  
 
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.  
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Disposició final 
 
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple en data 21 de desembre de 2016  
entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017  i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
 

ANNEX I - TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 

 

1. UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 

2. UTILITZACIÓ DE L’ESCOLA DE DANSA 

3. UTILITZACIÓ DE L’AUDITORI DE SANT JOSEP 

4. UTILITZACIÓ DE CAN CARNER 

5. UTILITZACIÓ DE L’ESPAI CULTURAL “LES FAIXES” 

6. UTILITZACIÓ DELS LAVABOS EXTERIORS DE MOLÍ NOU 

 

ANNEX II - PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 

1. PISCINA MUNICIPAL 

2. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 

3. ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA  

4. ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  

5. CAN CARNER  

6. BIBLIOTECA 

7. CENTRE OBERT 

8. PRÉSTEC DE MOBILIARI MUNICIPAL 
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ANNEX I - TAXA PER 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: 
 
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’ESCOLA DE DANSA 
 
Disponible durant tot el curs escolar (de setembre a juliol) només en caps de 
setmana i festius i durant el mes d’agost tots els dies, sempre amb prioritat d’ús 
als alumnes i professorat de l’escola. 
 
 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat i/o 

privat 
Preu hora 5,00 € 15,00 € 
Preu mig dia  15,00 € 40,00 € 
Preu dia 25,00 € 90,00 € 
 
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
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3. 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 utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
 
4. UTILITZACIÓ DE CAN CARNER 
 
a) Sales de reunions i aules 
 
 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu hora 100% bonificat* 20,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 75,00 € 
 
b) Sala polivalent 
 
 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu hora 100% bonificat* 40,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 85,00 € 
 
c) Aula de cuina 
 
 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu hora 100% bonificat* 40,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 85,00 € 
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* 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. 
 
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
 
5. 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. 
 
6- 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): 
  

Preu per grups:   

Fins a 12 persones 48,00 € 

13 persones o més 4,00 € / persona/ dia 

Fiança 60,00 € 

 
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: 
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Ús de la casa per 
dormir   

Preu per grups:   

Fins a 10 persones 150,00 € 

11 persones o 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. 
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ANNEX II- PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
 
1. PISCINA MUNICIPAL 
 
Entrada Menors: 2,80 € 
Entrada Feiners: 4,80 € 
Entrada Festius: 6,00 € 
Entrada jubilats: 2,80 € 
Abonaments individuals:  57,00 € 
Abonament familiar (sense fills)  87,00 € 
Abonaments familiars(amb fills menors de 18 
anys) 

98,00 € 

Abonaments jubilats: 42,00 € 
Abonament famílies nombroses  72,00, € 
Abonament monoparental 72,00 € 
Abonament per grups (mínim 20 persones) 50% de dte. del preu total 

de les entrades que es 
comprin 

Taxa per utilització piscina municipal per part dels 
casals d’estiu de Moià 

7,00 €/nen/temporada 

 
Per poder optar als abonaments familiars, les parelles de fet hauran de 
demostrar documentalment que resideixen junts. 
 
2. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 
a) Activitats extraescolars 

Patinatge un dia a la setmana (no inclou 
despeses addicionals com ara el vestuari del 
festival) 

55,00€/trimestre 

Futbol sala 2 dies a la setmana (no inclou el 
preu de la fitxa esportiva) 

65,00€/trimestre 

Bàsquet 2 dies a la setmana (no inclou el preu 
de la fitxa esportiva) 

65,00€/trimestre 

Altres esports d'equip 2 dies a la setmana 65,00€/trimestre 

Per realitzar 2 esports (no inclou fitxa 
federativa) 

80,00€/trimestre 

Per realitzar 3 esports (no inclou fitxa 
federativa) 

90,00€/trimestre 

Membres d'equips federats (no inclou els 
imports econòmics derivats de sancions que 
hauran de ser satisfets per l'interessat ni la 
fitxa federativa) 

80,00€/trimestre 
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Els participants a les activitats dels Jocs Escolars i federacions hauran de satisfer 
l’import de l’assegurança de la fitxa esportiva (preu fixat per la Mutualitat 
General Esportiva o per la Federació) 
 
Els participants a la resta d’ activitats extraescolars hauran de satisfer l’import 
corresponent a l’assegurança. 
 

Famílies de 2 germans inscrits al pavelló 10% descompte/total (no 
acumulable amb el descompte de 
família nombrosa) 

Famílies de 3 o més germans inscrits al pavelló 15% descompte/total (no 
acumulable amb el descompte de 
família nombrosa) 

Famílies nombroses o monoparentals 
independentment del nombre d'inscrits al 
pavelló: (prèvia presentació del carnet de 
benestar social) 

10% descompte/total 

 

b) Jornades Esportives d'estiu al Pavelló 

Preu jornades senceres 275,00€ 

Preu 1 setmana 65,00€ 

En cas de 2n germà 20% descompte/total 

En cas de 3r germà 30% descompte/total 
 
c) Anuncis per penjar a la pista poliesportiva  
 
S’exigirà un mínim 3 anys 70,00 €/any 
 
3. ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ 
 
a) Quota tributària - Curs 2015-2016 i següents 
 
MATRÍCULA €/alumne/curs 
Matrícula 1 alumne i assegurança 66,00 € 
Matrícula 2 alumnes i assegurança 52,00 € 
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança 40,00 € 
 
TARIFA QUOTES MENSUALS €/mes 
1 hora/setmana 31,00 € 
1,5 hores/setmana 35,00 € 
2 hores/setmana 43,00 € 
2,5 hores/setmana 45,00 € 
3 hores/setmana 47,00 € 
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3,5 hores/setmana 50,00 € 
4 hores/setmana 52,00 € 
4,5 hores/setmana 54,00 € 
5 hores/setmana 56,00 € 
5,5 hores/setmana 61,00 € 
6 hores/setmana 64,00 € 
7 hores/setmana 71,00 € 
8 hores/setmana 76,00 € 
A partir 9ª hora  5,00 € més/hora 
En cas de 2n germà 10% descompte / total 

(no aplicable a la 
matrícula, no acumulable 
amb descompte família 
nombrosa) 

En cas de 3r germà 15% descompte / total 
(no aplicable a la 
matrícula, no acumulable 
amb descompte família 
nombrosa) 

Famílies nombroses o monoparentals: 
(prèvia presentació carnet benestar social) 

10 % descompte/total 
(no aplicable a la 
matrícula) 

 
4. ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE MOIÀ 
 

a) Quota tributària - Curs 2015-2016 i següents 
 
MATRÍCULA €/alumne/curs 
1 alumne 56,00 € 
2 alumnes 42,00 € 
3 o més alumnes 30,00 € 
 
TARIFA QUOTES MENSUALS Preu 
Jornada completa de 7:45 a 18:00 hores 145,00 €/mes 
En cas de 2n germà 10% descompte / total (no 

aplicable a la matrícula, no 
acumulable amb descompte 
família nombrosa) 

En cas de 3r germà 15% descompte / total (no 
aplicable a la matrícula, no 
acumulable amb descompte 
família nombrosa) 

Famílies nombroses o monoparentals: 
(prèvia presentació carnet benestar social) 

10 % descompte / total (no 
aplicable a la matrícula) 

 
Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és l’escolarització 
a jornada completa. 
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b) Servei de monitoratge al menjador 
 
Monitoratge menjador fix 9,00 €/mes 
Monitoratge menjador esporàdic 1,00 €/dia 
 
5. CAN CARNER  
 
a) Fiança a les entitats amb espai cedit a Can Carner 
 
Import de la fiança 120,00 € 
 
b) Apartats de correus 
 
Entitats de Moià Gratuït 
Particulars (un únic pagament a l’adquirir la bústia)  120,00 € 
 
6 . BIBLIOTECA 
 
Fotocopies DinA4 blanc i negre: 0,10 €/full 
 
7. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’ AJUNTAMENT DE 
MOIÀ 
 
Preu  7,00€/nen i dia 
 
Els usuaris del Centre Obert, previ informe favorable de serveis socials, estaran 
exempts d’aquest preu públic. 
 
8. PRÉSTEC DE MOBILIARI MUNICIPAL 
 
a) Usuaris 
 
Grup A 
Entitats de Moià (per activitats sense ànim de lucre) 
Centre educatius públics 
Administracions públiques 
 
Grup B 
Entitats de Moià (per activitats amb ànim de lucre) 
Persones físiques o jurídiques i altres entitats i/o associacions no incloses en el 
grup anterior.  
 
b) Quantia 
 
 Usuaris 
 Grup A Grup B 
Cadires 100% 

bonificat 
0,50 €/ unitat dia 
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Taules (amb cavallets) 100% 
bonificat 

2,00 €/unitat dia 

Tarima gran 10x8m2 – 20 mòduls de 
2x2m2 (muntatge inclòs) 

100% 
bonificat 

Preu per mòdul de 
2x2m2: 48 € per 
mòduls 

Tarima petita 6x2m2 – 6 mòduls de 2x1m2 
 

100% 
bonificat 

Preu per mòdul de 
2x1m2: 24 € 

Tanques 100% 
bonificat 

3,00 €/unitat dia 

Senyals 100% 
bonificat 

15,00 €/unitat dia 

Equip de so amb micro 100% 
bonificat 

110€/unitat dia 

Carpes 100% 
bonificat 

5,00 €/ unitat dia 

Allargador elèctric 100% 
bonificat 

5,00 €/unitat dia 

Contenidors petits 100% 
bonificat 

5,00 €/ unitat dia 

Contenidors grans 100% 
bonificat 

20,00 €/ unitat dia 

Presa de llum (connectada a un punt de 
llum municipal) 

100% 
bonificat 

30,00 €/ unitat dia 

Cistella-grua (inclou hores brigada) 100% 
bonificat 

30 €/h 

Penjar pancarta 100% 
bonificat 

20,00 €/ unitat dia 

 


