
 

 
Exp. 744/11 
 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 21 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER  LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS DE TIANA. 

 
 
 Article 1.-  CONCEPTE.- De conformitat amb el que es preveu  en els articles 
20 i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l’esmentat Text Legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització dels equipaments Municipals de Tiana, que s’especifiquen en les tarifes que 
es contenen a l’annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.  
 
 Article 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT.-  Estan obligats al pagament de la 
taxa regulada en aquesta Ordenança els que es beneficiïn dels serveis o activitats 
realitzats per aquest Municipi, a què es refereix l’article anterior.  
 
 Article 3.- QUANTIA.- 

 
  1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la 

tarifa que es conté a l’annex per cada un dels diferents equipaments, serveis o activitats.  
 2.- La tarifa d’aquesta taxa serà la que figura a l’annex.  
 
 Article 4.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.-   

 
1.- L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, neix des 

que es realitzi en qualsevol dels equipaments i dels serveis o activitats especificats a 
l’annex corresponent.  
 
 Article 5.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.-  

 
 1.- El pagament de la taxa es recaptarà mitjançant rebut-talonari per la persona 

encarregada del servei.  
 2.- Es podrà fer el pagament a Entitats col·laboradores autoritzades.  
 
  

Article 6.- DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta Ordenança, aprovada inicialment 
pel Ple a la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 i definitivament el 20 de 
desembre de 2011 ,  entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2.012. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació 
expresses.  
 

 
 



 

ANNEX DE TARIFES 
 
1.- Utilització de la Sala Albèniz del Casal :  
 
 DIA HORA MES* 
Particulars, empresaris individuals o 
empreses sense servei tècnic. 

200 €  25€  

Associacions Inscrites en el registre 
Municipal que NO cobren per 
l’activitat desenvolupada, sense 
servei tècnic. 

81,92€  10,24€ 15€ 

Associacions Inscrites en el registre 
Municipal que cobren per l’activitat 
desenvolupada sense servei tècnic. 

102,40€ 12,80€ 20€ 

Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 
per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

128€ 16€  

Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense servei 
tècnic. 

160€ 20€  

 
 
* es contempla 4 hores a la setmana 
 
2.- Utilització de la Sala Sant Jordi del Casal: 
 
  
 DIA HORA MES* 
Particulars, empresaris individuals 
o empreses sense servei tècnic. 

75€ 15€  

Associacions Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 
per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

30,72€ 6,14€ 15€ 

Associacions Inscrites en el 
registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

38,40€ 7,68€ 20€ 

Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 

48€ 9,60€  



 

per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 
Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

60€ 12€  

 
 
* es contempla 4 hores a la setmana 
 
 
3.- Utilització de la Sala d’exposicions del Casal :  
 
 DIA HORA MES* 
Particulars, empresaris individuals 
o empreses sense servei tècnic. 

100€ 20€  

Associacions Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 
per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

40,96€ 8,19€ 15€ 

Associacions Inscrites en el 
registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

51,20€ 10,24€ 20€ 

Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 
per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

64€ 12,80€  

Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

80€ 16€  

 
En el cas de la realització d’exposicions, la sala té un cost de 150€/setmana. 
 
* es contempla 4 hores a la setmana 
 
4.- Utilització de la Sala Polivalent del Centre Cívic i Cultural de l’Antic  
Escorxador: 
 
 DIA HORA MES* 
Particulars, empresaris individuals 
o empreses sense servei tècnic. 

100€  20€  

Associacions Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 
per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

40,96€ 8,19€ 15€ 

Associacions Inscrites en el 51,20€ 10,24€ 20€ 



 

registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 
Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que NO cobren 
per l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

64€ 12,80€  

Associacions NO Inscrites en el 
registre Municipal que cobren per 
l’activitat desenvolupada sense 
servei tècnic. 

80€ 16€  

 
* es contempla 4 hores a la setmana 
 
Es dipositarà una fiança de 36€ que es retornarà en finalitzar l’activitat. En cas de 
tractar-se d’activitats lucratives la fiança serà de 100€. 
 
 
5.- Utilització de l’Espai de Música del Centre Cívic i Cultural de l’Antic  
Escorxador: 
 
Pac de 45 hores al trimestre: 80€  (a utilitzar amb un màxim de 105 dies) 
 
Pac de 15 hores mensuals: 30€ 
 
* els grups que demostrin que la meitat dels seus membres resideixin a Tiana se’ls 
aplicarà una reducció en els preus segons queda la taula següent. 
 
 

 TRIMESTRE 
(pac de 45h) 

MES 
(pac de 15h) 

HORA 

Grups 80€ 30€ 6€ 
50% membres 
residents a 
Tiana 

40€ 15€ 4€ 

Menors de 25 
anys 

40€ 15€ 2€ 

 
Es dipositarà una fiança de 36€ que es retornarà en finalitzar l’activitat. En cas de 
tractar-se d’activitats lucratives la fiança serà de 100€. 
 
 
 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS.  
 
Per als cinc equipaments previstos a l’annex de tarifes, es podran formalitzar convenis 
de col·laboració amb associacions inscrites en el Registre municipal, i amb  entitats de 



 

Tiana o residents al municipi, on s’estableixi que els usuaris no assumiran, totalment o 
parcialment, l’import de la taxa.  
 
 
 L’aprovació definitiva va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 28 de 
desembre de 2011.  
 
              Tiana, 3 de gener de 2012 
 
 L’ALCALDESSA      EL SECRETARI 
 


