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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS 
MUNICIPALS 

 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret 
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns municipals, 
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 
de l’esmentat  reial decret legislatiu 2/2004. 

 

ARTICLE 2 
 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial o utilització privativa del domini 
públic municipal derivat de la utilització dels equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen 

a) Pavellons PAV-3 

b) Sales esportives 

c) Pavelló Nou Congost 

d) Camps poliesportius de terra 

e) Centre Cívics Municipals i Casal de les Escodines 

f) Auditori del Conservatori Municipal de Música 

g) Espai Jove Joan Amades i Casal de Joves La Kampana 

h) Estadi de futbol del Congost, inclosa la sala de reunions 

i) Estadi d'atletisme del Congost 

j) Pistes poliesportives 

k) Sales del Centre Cultural del Casino 

l) Entarimats 

ll) Palau Firal 

m) Sala de Plens o altres espais municipals, per a la celebració de casaments civils 

n) Espais del carrer del Balç 

o) Claustre del museu municipal 

p) Centre d'iniciatives per a l'ocupació 

q) Pati de l'Edifici Infants 

r) Edifici de l’Anònima 
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s) Aules de l’Escola d’Art. 

t) Espai 1522 

 

I qualsevol altre instal·lació municipal no relacionada expressament 
 

II. Subjectes passius i responsables 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin 
especialment el domini públic en benefici particular. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

 

ARTICLE 4 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta 

taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments 
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.   

 
2. En els casos d’utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de la celebració de 

festes o activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada, promogudes per 
associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats, s’aplicarà 
una reducció del 90% sobre les tarifes generals previstes als epígrafs que siguin d’aplicació. 
  

 
3. Tindran dret a la tarifa especial o reduïda o a la cessió gratuïta del locals i sales municipals de 

qualsevol tipus, les entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que 
així ho especifiqui.   

 
4. S’aplicarà la tarifa especial gratuïta de pavellons PAV-3, sales esportives, pavelló Nou Congost, 

camps poliesportius, estadi de futbol, estadi d’atletisme, pistes poliesportives i pati de l'Edifici 
Infants en els supòsits següents:  

   

a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament   
b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors    
c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en hores lectives.   
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles   
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius extraordinaris    
f) Utilització per gent gran, activitats socioeducatives i esport de lleure no lucratives   
g) Activitats benèfiques, socials i culturals sense ànim de lucre.    
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5. Queden exempts del pagament de les taxes de l'epígraf 17, sense perjudici de l’obligació de 
sol·licitar i/o obtenir la llicència corresponent:  els rodatges, filmacions, documentals i sessions de 
fotografia d’estudiants o projectes acadèmics. També la fotografia no comercial, reportatge, 
entreteniment, curtmetratge i altres tipus de filmació amb repercussió per a la ciutat i de caire 
històric, turístic, gastronòmic, cultural, corporatiu i/o institucional i que sigui justificat 
documentalment. 

   
Queden exemptes del pagament de les taxes de l'epígraf 17 les produccions audiovisuals en les 
quals l’Ajuntament aparegui com a entitat col·laboradora i/o patrocinadora, directament o 
indirectament a través de les seves empreses i/o organismes.  
Els llargmetratges cinematogràfics (ficció o documental), pel·lícules, sèries o mini-sèries per a Tv i 
que tinguin incidència en la promoció de la ciutat i ho justifiquin documentalment gaudiran d'una 
reducció del 75% de les taxes de l'epígraf 17.  

 
6. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als 

punts anteriors.   
 

IV: Quantia 

ARTICLE 5 

1.  La tarifa a aplicar serà la següent:  

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

1 Pavellons PAV-3   

1.1 Ús esportiu   

1.1.1 Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora 52,10 

1.1.2 Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip 20,50 

1.1.3 Tarifa especial GRATUÏT 

1.2 Ús no esportiu   

1.2.1 Tarifa normal , per hora 81,30 

1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

2 SALES ESPORTIVES   
2.1 Sales de gimnàstica, judo i polivalents   

2.1.1 Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de 
18 anys (per hora o fracció) 11,40 

2.1.2 Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb 
entrada de pagament 16,80 

2.1.3 Tarifa especial GRATUÏT 

2.2 Sala de musculació   

2.2.1 Entrada individual a la sala de musculació 3,30 

2.2.2 Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a 18 anys) 8,90 

2.2.3 Entrada de grup i/o equip sènior 16,80 

2.2.4 Tarifa especial GRATUÏT 

3 Pavelló Nou Congost   
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3.3 Ús esportiu   

3.3.1 Tarifa per hora d'entrenament  65,70 

3.3.2 Tarifa per hora de 1/2 de pista 32,90 

3.3.3 Tarifa especial: GRATUÏT 

3.3.4 Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia 76,20 

3.3.5 Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia 109,00 
      

3.4 Ús no esportiu del pavelló   

3.4.1 Tarifa per hora 134,70 

3.4.4 Tarifa especial GRATUÏT 

3.5 Ús per concert o espectacle cultural   

3.5.1 Tarifa normal per jornada sencera  2930,00 

3.5.2 Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre 
municipal d'associacions 1179,00 

3.5.3 Tarifa especial GRATUÏT 

5 CAMPS POLIESPORTIUS DE TERRA   

5.1 Ús esportiu   
5.1.1 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11. 27,10 

5.1.2 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7. 13,50 

5.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT 

5.2 Ús no esportiu   

5.2.1 Tarifa normal per hora 79,20 

5.2.2 Tarifa especial GRATUÏT 

6 CENTRES CÍVICS, CASAL DE LES ESCODINES I ESPAIS INTERIORS 
DE L'ANÒNIMA   

  Utilització de les diferents instal·lacions dels equipaments 
municipals polivalents.   

6.1 Tarifa normal per ús puntual. Per cada dues hores o fracció. 
S'aplicarà també en l'ús puntual en horari festiu i/o nocturn (a 
partir de les 22 h) dels espais de l'Anònima 40,90 

6.2 Tarifa normal per ús puntual en horari festiu i/o nocturn (a 
partir de les 22 h)  57,70 

6.3 Tarifa per activitat intensiva o continuada, sense ús exclusiu de 
l’espai:   

6.3.1 Cursos, tallers o similars (entre 3 i 5 sessions de durada). Per 
activitat i aula 105,10 

6.3.2 Ocupació d’una aula amb activitat continuada (a partir de 6 
sessions de durada). Per mes o fracció 105,10 

6.4  Utilització com a espais expositius compatible amb altres usos 
de l’espai GRATUÏT 

6.5 Tarifa especial. S'aplicarà a totes les entitats sense ànim de 
lucre quan duguin a terme activitats exemptes de l’impost 
sobre societats, o que, tot i no ser-ho, siguin organitzades en GRATUÏT 



  

 

ORDENANCES FISCALS 2023 
 

             

  209 
 

col·laboració o amb el suport explícit de l’Ajuntament 

7 AUDITORI MIQUEL BLANCH I ALTRES ESPAIS DEL 
CONSERVATORI DE MÚSICA   

7.1 Centres d’ensenyament públic i concertat,  entitats sense ànim 
de lucre, activitats amb finalitat social i/o d’interès públic per a 
la ciutat i/o impulsades des de l’Ajuntament de Manresa. En 
horari de funcionament habitual del Conservatori de Música, 
de dilluns a divendres de 8 a 22h GRATUÏT 

7.2 Centres d’ensenyament públic i concertat,  entitats sense ànim 
de lucre, activitats amb finalitat social i/o d’interès públic per a 
la ciutat i/o impulsades des de l’Ajuntament de Manresa. Fora 
de l’horari d’obertura habitual del Conservatori de Música.   

  Preu per hora 36,20 

7.3 Centres d’ensenyament públic i concertat,  entitats sense ànim 
de lucre o activitats amb finalitat social i/o d’interès públic per 
a la ciutat. Amb entrades de pagament.   

  Preu per hora 89,40 

7.4 Altres. Preu per hora 120,10 

7.5 Utilització de la cabina de gravació.   

  Preu per hora 37,20 

8 ESPAI JOVE JOAN AMADES I CASAL DE JOVES LA KAMPANA   

8.1 Tarifa normal per ús puntual. Per cada dues hores o fracció. 40,90 

8.2 Tarifa normal per ús puntual en horari festiu i/o nocturn (a 
partir de les 22 h), per cada dues hores o fraccions 57,70 

8.3 Cursos, tallers o similars (entre 3 i 5 sessions de durada). Per 
activitat i aula. 105,10 

8.4 Ocupació d’una aula amb activitat continuada (a partir de 6 
sessions de durada). Per mes o fracció. 105,10 

8.5 Utilització dels espais expositius compatible amb altres usos de 
l’Espai Gratuït 

8.6 Tarifa especial. S’aplicarà a totes les entitats sense ànim de 
lucre quan duguin a terme activitats exemptes de l’impost 
sobre societats, o que tot i no ser-ho siguin organitzades en 
col·laboració o amb el suport explícit de l’Ajuntament de 
Manresa Gratuït 

8.7 Activitats realitzades per grups de joves o joves a títol 
individual que tinguin interès social i que potenciïn la cultura  
autorganitzada, sense cap tipus de cobrament. Es considera 
jove les persones entre 12 i 35 anys. Gratuït 

9 ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST   

9.1 Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost   
9.1.1 Tarifa normal per l'ús de tot el camp de futbol 11 (per hora o 

fracció) 89,40 

9.1.2 Tarifa normal per l' ús de camp de futbol 7 (per hora o fracció). 45,20 
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9.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT 

10 ESTADI D’ATLETISME I ROCÒDROM   

10.1 Ús esportiu    

10.1.1 Tarifa normal per hora  2,45 

10.1.2 Tarifa mensual 41,90 

10.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT 
10.1.4 Tarifa per hora de grup 31,70 

10.1.5 Tarifa mensual de grup (mínim 4 usuaris) 144,80 

10.2  Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme   

10.2.1 Tarifa normal per hora  141,70 

10.2.3 Tarifa especial GRATUÏT 

10.3 Sala de reunions   

10.3.1 Tarifa normal 11,50 

10.3.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

11 PISTES POLIESPORTIVES I SKATEPARK   

11.1 Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i 
ús de vestidors 18,10 

11.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

12 SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO   

12.1 Sala d'actes. En horari habitual de funcionament del Centre 
Cultural   

12.1.1 Tarifa especial. S'aplicarà a totes les entitats sense ànim de 
lucre quan duguin a terme activitats exemptes de l’impost 
sobre societats, o que, tot i no ser-ho, siguin organitzades en 
col·laboració o amb el suport explícit de l’Ajuntament GRATUÏT 

12.1.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 168,00 

12.1.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 223,00 

12.2 Sala de reunions    

12.2.1 Tarifa especial. S'aplicarà a totes les entitats sense ànim de 
lucre quan duguin a terme activitats exemptes de l’impost 
sobre societats, o que, tot i no ser-ho, siguin organitzades en 
col·laboració o amb el suport explícit de l’Ajuntament gratuït 

12.2.2 Tarifa normal (màxim 5 hores) 84,00 

12.2.3 Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores) 112,00 

13 PALAU FIRAL   

13.1 Sala d’Actes i aules Palau Firal   
13.1.1 Sala d’actes. En horari habitual d’oficines. Es considerarà 

horari habitual d’oficines el següent:   

  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.   

  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h   

  Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a 
divendres de 9:00 h a 14:00 h    

13.1.1.1 Dues hores 166,00 
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13.1.1.2 Mitja jornada ( 5 hores) 221,00 

13.1.1.3 Jornada sencera ( 8 hores) 334,00 

13.1.1.4 Recàrrec per hora.- fora d’horari oficines 28,20 

13.1.2 Aules. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari 
habitual d’oficines el següent:   

  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.   

  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h   
  Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a 

divendres de 9:00 h a 14:00 h   

13.1.2.1 Preu/hora 33,60 

13.1.2.2 Mitja jornada ( 5 hores) 113,00 

13.1.2.3 Jornada sencera ( 8 hores) 166,00 

13.1.2.4 Recàrrec per hora- fora horari d’oficines 28,20 

13.1.2.5 L’Aula d’informàtica incrementarà aquests preus en un 25%   

13.2  Tarifes especials Sala d’Actes i Aules Palau Firal   

13.2.1 Entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre, 
S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes ordinàries   

13.2.2 Empreses allotjades al viver o a l’espai coworking   

13.2.2.1 Sala A ( preu/hora) 8,10 

13.2.2.2 Resta de sales. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les 
tarifes ordinàries   

13.3  Viver d’empreses   

13.3.1 Allotjament en un dels mòduls del viver d’empreses, per mes o 
fracció. 200,00 

  Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del 
mòdul adjudicat, mobiliari, connexió a internet,  enllumenat i 
els serveis de neteja i climatització.   

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat 
anteriorment   

13.3.2 Espai coworking. Allotjament en un lloc de treball de l’espai 
coworking, per mes o fracció. 50,00 

  Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa d’un lloc de 
treball a l’Espai coworking, mobiliari, connexió a internet, 
enllumenat i els serveis de neteja i climatització.   

  Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat 
anteriorment   

14 SALA DE PLENS   

  Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a 
la celebració de casaments civils 118,00 

  S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat   

15 CARRER DEL BALÇ    

15.1 Centre d’Interpretació carrer del Balç   
15.1.1 Utilització de totes les sales   
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15.1.1.1 Tot el dia ( 10 hores) 679,00 

15.1.1.2 Mig dia ( 5 hores) 340,00 

15.1.2 Utilització d’una sala   

15.1.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 340,00 

15.1.2.2 Mig dia ( 5 hores) 226,00 

15.1.2.3 Utilització inferior a 2 hores 170,00 
15.2 Carrer del Balç ( sense  Centre d’Interpretació)   

15.2.1 Tot el dia ( 10 hores) 566,00 

15.2.2 Mig dia ( 5 hores)  284,00 

15.3 Entitats, fundacions i associacions, sense ànim de lucre, i 
Administracions Públiques, per a activitats no lucratives, 
sempre que no s’exigeixi contraprestació econòmica als 
assistents. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes 
anteriors.   

15.4 Utilització per activitats organitzades per associacions de 
comerciants i altres entitats sense ànim de lucre, que tinguin 
subscrit convenis de col·laboració amb l’Ajuntament per a la 
dinamització del  Centre Històric. S’aplicarà una reducció del 
95% sobre les tarifes anteriors.   

16 Lloguer del claustre del Museu Comarcal   

16.1 Lloguer d'un mínim de 4 hores  269,00 

16.2 Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de 
lloguer 39,30 

17 Utilització dels equipaments municipals per rodatges i sessions 
fotogràfiques   

17.1 Sessió en la presa d’imatges a l’interior dels equipaments   

17.1.1 Primera hora 43,70 

17.1.2 Hores complement 19,80 

17.1.3 Horari extra 63,20 

17.2 Equipament com a base de l’equip de filmació   

17.2.1 Dues hores 55,60 

17.2.2 Mitja jornada (5 hores) 110,90 

17.2.3 Jornada sencera 221,90 

18 CENTRE D'INICIATIVES PER L'OCUPACIÓ   

18.1 Aules de formació   

  En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual 
d’oficines el següent:   

  Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.   
  Divendres, de 9:00 h a 14:00 h   
  Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre:    
  De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h   

18.1.1 Preu/hora 33,10 

18.1.2 Mitja jornada (5 hores) 109,80 
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18.1.3 Jornada sencera 164,20 

18.1.4 Recàrrec per hora- fora horari d’oficines 27,80 

18.2 Aules d’informàtica   

18.2.1 Preu/hora 41,40 

18.2.2 Mitja jornada (5 hores) 137,40 

18.2.3 Jornada sencera 205,30 
18.2.4 Recàrrec per hora- fora horari d’oficines 34,60 

18.3 Despatxos   

18.3.1 Preu/hora 10,80 

18.3.2 Mitja jornada (5 hores) 32,10 

18.3.3 Jornada sencera 48,00 

  Les persones que sol·licitin l’ocupació del CIO per a la selecció 
de personal i on l’Ajuntament de Manresa participi en la 
preselecció, tindran dret a la gratuïtat de la taxa   

19 Pati Edifici Infants   

  Tarifa especial GRATUÏT 

20 AULES ESCOLA D’ART   

20.1 Centres d’ensenyament públic i concertat,  entitats sense ànim 
de lucre o activitats amb finalitat social i/o d’interès públic per 
a la ciutat. En horari de funcionament habitual de l’Escola 
d’Art, de dilluns a divendres de 8 a 21h GRATUÏT 

20.2 Centres d’ensenyament públic i concertat,  entitats sense ànim 
de lucre o activitats amb finalitat social i/o d’interès públic per 
a la ciutat. Fora de l’horari d’obertura habitual de l’Escola 
d’Art. 

36,20 

  Preu per hora   

21 ESPAI MANRESA 1522   

21.1 Tot el dia (10 hores) 307,50 

21.2 Mig dia (5 hores) 205,00 

21.3 Inferior a 2 hores 153,80 

 
2. No es possible l'ús d'aquestes instal·lacions a títol particular. 
 
3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de 

l'entitat organitzadora (llevat que s'especifiqui el contrari). 

V. Període impositiu i acreditament 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial del 
domini públic que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança. 
 

ARTICLE 7 
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1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de 
l’article 5. 

2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte 
d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en 
la data en què es dugui a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa. 

3. Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que 
s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització 
privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període. 

ARTICLE 8 

1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà prorrogada 
mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé l’interessat presenti la declaració 
de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos que aquests hagin estat 
concedits per un període o termini determinats. 

2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural 
de temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

VI. Gestió tributària 

ARTICLE 9 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.  

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 
a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 
dipòsit previ. 

ARTICLE 10 

1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament 
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació 
i a dipositar prèviament el seu import. 

2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament. 

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de 
l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs 
de reposició o reparació. 
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Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran directament per l’Administració i el seu 
cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres resultés superior a l’import del 
dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

4. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels 
béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5. L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a 
què es refereix aquest article. 

ARTICLE 11 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i 
formular una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o 
aprofitament del domini públic i als elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 
336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 
caràcter supletori s’aplicarà el «Reglamento de Bienes de las Entidades Locales», aprovat per RD 
1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la utilització dels locals, edificis i instal·lacions culturals i esportives municipals 
si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

ARTICLE 12 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o 
aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents 
als serveis, utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació 
de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de 
les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que 
correspongui. 

VI. Recaptació 

ARTICLE 13 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 
corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini de 2 dies hàbils següents al de la 
sol·licitud de la llicència o autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització 
privativa que constitueix el fet imposable de la taxa. 
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En el cas de concessions administratives, l'autoliquidació es presentarà dins el termini estipulat al 
plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació es 
presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural. 

 
2. El pagament es podrà realitzar a les entitats col·laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 

internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat.  
 
3. El pagament de les ocupacions que no es consideren puntuals, sinó que perduren en el temps fins 

que no es tramita la baixa corresponent, es realitzarà per domiciliació bancària. 
   
ARTICLE 14 
 
La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions 
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la 
Llei general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest 
Ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 
motiu 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 que porten causa. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1de gener de 2023, i continuarà en vigor 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 


