
 

OF 35 
Vigent per a l’exercici 2020  

Última modificació novembre 2019 

Àrea de serveis generals i econòmics 
Gestió Tributària i Recaptació 

 
 

Plaça de la Vila , 1 • Tel. 937 53 98 00 Ext.1 • Fax 937 50 77 50 • 08339 Vilassar de Dalt • NIF P0821300A 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I L’APROFITAMENT ESPECIAL DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS, I UTILITZACIÓ DE MATERIAL  

Article 1r.- Fonament i naturalesa.  

D’acord amb el que estableix l’article 57, en relació amb l’article 20.3, ambdós del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Regulado-
ra de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització 
d’activitats en edificis de titularitat municipal o dels organismes autònoms dependents així 
com els prestats en altres locals que no sent de titularitat municipal, l’Ajuntament en té 
cedit l’ús. 
 

Article 2n.Fet imposable.  

Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis prestats i l’ús o l’aprofitament amb ca-
ràcter privatiu d’estances o espais municipals entre aquests, la Sala de Plens, la Sala del 
Museu, la Pèrgola de Can Rafart i la Sala del Centre cultural, la Sala polivalent de Can 
Rafart, i qualsevol altra sala dels edificis municipals, així com la utilització de materials 
propietat de l’Ajuntament, per activitats particulars, com poden ser la celebració de casa-
ments, batejos, festes, reunions, reportatges fotogràfics, cursos, tallers,conferències, se-
minaris, col·loquis, reunions veïnals i similars. 
 

Article 3r. Acreditament 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagament en el moment de formalitzar la petició, 
mitjançant la instància corresponent. 
 

Article 4t. Subjectes passius 

En són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 General 
Tributària, que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis que es detallaran a 
l’article 6è. 
 

Article 5è. Beneficis fiscals i exempcions 

Quedaran exempts del pagament de la taxa, aquelles persones físiques o jurídiques, 
sense ànim de lucre, que desenvolupin prioritàriament l’exercici de la seva activitat en el 
municipi de Vilassar de Dalt i les seves finalitats comprenguin: la promoció de l’interès 
social, cultural, educatiu i/o econòmic del terme municipal, sempre i quan els espais o 
materials es retornin en bon estat de neteja i conservació. 
 

Article 6è: Quota tributària. 

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o utilit-
zats. 
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SALES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

Per utilització vigilància i neteja de les sales dels edifi-
cis municipals 186,25€/per servei 

 

SALA DEL MUSEU 

Per utilització, vigilància i neteja de la Sala del Museu 40,75 €/hora amb un mínim 
de 3 hores (122,25 €) 

Per utilització, vigilància i neteja del Jardí del Museu 40,75 €/hora amb un mínim 
de 3 hores (122,25 €) 

 

SAL POLIVALENT DE CAN RAFART 
Per ½ dia d’ús en divendres  170,50 

Per 1 dia d’ús en divendres  238,70 

Per ½ dia d’ús en dissabte 255,80 

Per 1 dia d’ús en dissabte 312,55 

Per ½ dia d’ús en diumenge 204,60 

Per 1 dia d’ús en diumenge 272,80 

Per 1 dia d’ús en dies especials (el dia anterior al festiu 
de Cap d’any, Sant Joan i la Castanyada) 312,55 

Per 1 dia d’us entre setmana de dilluns a dijous 136,45 

 

CAN RAFART 
Neteja, cessió espai i lavabo 40€ € 

 

PLANTA BAIXA EQUIPAMENT ESTRELLA 
Per ½ dia d’ús en divendres  102 € 

Per 1 dia d’ús en divendres  142 € 

Per ½ dia d’ús en dissabte 153 € 

Per 1 dia d’ús en dissabte 187 € 

Per ½ dia d’ús en diumenge 122 € 

Per 1 dia d’ús en diumenge 237 € 

Per 1 dia d’ús en dies especials (el dia anterior al festiu 
de Cap d’any, Sant Joan i la Castanyada) 

188 € 

Per 1 dia d’us entre setmana de dilluns a dijous 82 € 

Per la neteja de la sala 60,00 

 

 

UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE L’AJUNTAMENT 
Per utilització, del Canó de projecció 34,95 €/dia 
Per utilització de la pantalla de projecció 11,70 €/dia 
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CESSIÓ DE MATERIAL 

MATERIAL 
Material a reco-
llir al magatzem 

€/dia 

Material, inclòs 
transport 

€/dia 

Muntatge i 
desmuntat-

ge 
Taula grossa 6 o 8 comensals 0,95 3,10 No es fa 
Taula (porta) 0,35 4,65 No es fa 
Ut. cavallet 0,15 0,65 No es fa 
Taula petita 2 comensals 0,45 2,55 No es fa 
Cadira plegable 0,35 1,25 No es fa 
Cadira de plàstic no plegable 0,30 1,20 No es fa 
Bancs 0,35 1,45 No es fa 
Escenari, preu per m2 3,50 5,30 9,25 €/m2 
Escales per pujar 

3,50 24,10 

Inclòs en 
escenari 

Contenidors per la brossa i/o se-
lectiva 0,45 14,60 

No es fa 

Bidons per carn a la brasa 2,10 19,10 No es fa 
Tanca 1 m 0,65 9,15 No es fa 
Tanca 2 m 1,20 16,30 No es fa 
Instal·lació de quadre elèctric mo-
nofàsic per Ut. 0,00 46,55 

Inclòs 

Instal·lació de quadre elèctric trifà-
sic, per Ut. 0,00 139,65 

Inclòs 

 
L’import mínim a liquidar en cas de transport de materials serà de 93,10 €. 
 
En cas de pèrdua o trencament s’abonarà el següent import per cada element. 
 

MATERIAL IMPORT 
€/Ut. 

Taula grossa 6 o 8 comensals 93,10 
Taula (porta) 6,95 
Ut. Cavallet 15,15 
Taula petita 2 comensals 46,55 
Cadira plegable 34,95 
Cadira de plàstic no plegable 29,10 
Banc 34,95 
Escenari per m2 139,65 
Escales per pujar 116,40 
Bidons per carn a la brasa per Ut. 104,75 
Contenidor per recollida selectiva per Ut. 93,10 
Tanca 1 m 69,85 
Tanca 2 m 116,40 
Canó de projecció 407,45 
Pantalla de projecció 291,00 
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Article 7è. Normes particulars de gestió 

Serà necessari sol·licitar per escrit la prestació del servei i l’aprofitament de les estances 
municipals motiu de la taxa, amb una antelació màxima d’un mes i mínima de 15 dies. 
 
Per poder gaudir de l’exempció de la taxa, esmentada a l’art.5è, el subjecte passiu haurà 
d’acreditar el caràcter no lucratiu. 
 
Prèviament al lliurament del material, o la utilització dels espais municipals regulats en 
aquesta ordenança, serà necessari fer efectiu l’ingrés de la fiança que garanteix la devo-
lució del material prestat en òptimes condicions, o l’ús correcte de les instal·lacions de 
forma que no s’hi causin desperfectes. 
Aquesta fiança exigirà d’acord amb el quadre següent: 
 

MATERIAL DIPÒSIT 
 €/ut. 

Taula grossa 6 o 8 comensals 1,85 
Taula (porta) 0,70 
Ut. Cavallets 0,95 
Taula petita 2 comensals 0,30 
Cadira plegable 0,65 
Cadira de plàstic no plegable 0,55 
Bancs 0,65 
Escenari,  per m2 2,80 
Escala per pujar 2,30 
Contenidor per recollida selectiva (per ut). 1,85 
Bidó per carn a la brasa 2,10 
Tanca 1m 1,40 
Tanca 2 m  2,30 
Canó de projecció 69,85 
Pantalla de projecció 29,10 
Per la utilització de la Sala del Museu  116,40 
Per la utilització de la Sala dels edificis Municipals 116,40 
Per la utilització de la Pèrgola de Can Rafart 116,40 
Per la utilització de la Sala Polivalent de Can Rafart 116,40 
Per la utilització de la sala de l’Estrella 116,40 

 
L’import mínim de fiança a dipositar per tot el conjunt del material sol·licitat serà de 93,10 
€. 
 
Les persones físiques o jurídiques, sense ànim de lucre, que desenvolupin prioritàriament 
l’exercici de la seva activitat en el municipi de Vilassar de Dalt i les seves finalitats com-
prenguin: la promoció de l’interès social, cultural, educatiu i/o econòmic del terme munici-
pal, estaran exemptes de dipositar la fiança 
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La constitució de la fiança es farà efectiva a les entitats financeres que a tal efecte es 
determinin, mitjançant el document d’ingrés que serà lliurat per l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà. 
 
A efectes de determinar l’import de la fiança no serà d’aplicació cap tipus d’exempció o 
bonificació de les regulades a l’article 5è d’aquesta ordenança, a excepció exclusiva de la 
sala del Museu on es podrà aplicar l’exempció de pagament de la fiança regulada a 
l’article 5è d’aquestes ordenança per tractar-se d’un espai d’especial concurrència 
d’activitats públiques organitzades amb suport municipal. 

Article 8è. Règim de declaració i ingrés. 

El pagament de la taxa s’haurà d’efectuar anticipadament a la data d’utilització i amb an-
terioritat al moment de formalitzar la petició, mitjançant la instància corresponent, a la 
qual caldrà adjuntar el comprovant del pagament realitzat. 
 

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 as-
pectes 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 re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de novembre de 
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 

 
 
 
 


