
 
ORDENANÇA REGULADORA Nº 38 DELS PREUS PÚBLICS PER LA 
UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS RECURSOS MATERIALS DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA.  
 
 
ARTICLE 1R.- FONAMENT I NATURALESA. 
 
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de 
conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Aiguaviva del Gironès estableix el preu públic 
per a l’ús de les diferents sales, dependències municipals i material mobiliari, 
especificades en el reglament d’ús i funcionament dels equipaments cívics, 
esportius, culturals de titularitat de l’ajuntament d’Aiguaviva 
 
ARTICLE 2N.- FET IMPOSABLE. 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús o aprofitament especial dels espais i 
locals del edificis municipals i material mobiliari detallats en el Reglament esmentat.  
 
ARTICLE 3R.- OBLIGATS AL PAGAMENT. 
 
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor 
dels quals s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat municipal i material 
mobiliari, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si es que es aquest es va dur a 
terme sense l’autorització corresponent. 
 
ARTICLE 4T.- QUANTIA.  
 
1.-La quantia dels preus públics per la utilització de locals de titularitat municipal 
serà la que es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent i calculat per fraccions 
de 3 hores des de l’inici de l’activitat: 
 
Aula de 20,80m2 del Centre Polivalent...................................................28,60€ 
Espai diàfan de 73,49m2 del Centre polivalent........................................28,60€ 
Sala del teatre de 264m2.....................................................................51,60€ 
Sala de Plens de l’Ajuntament...............................................................28,60€ 
Sala de reunions Isaac d’Aiguaviva de l’Ajuntament..................................28,60€ 
Pati de Ca la Neus ..............................................................................28.60€ 
 
2.- La quantia del preu públic per materials o equipaments  serà  la que es fixa en 
la tarifa continguda a l’apartat següent:  
 
CADIRES  
 
Cadires de resina lloguer fins el 3r dia (preu/unitat)................................0,33 €/u 
Per cada dia d’excés, un suplement sobre el preu anterior progressiu 
(preu/unitat).......................................................................................0,07€/u 
 
TAULES  
 
Lloguer de taula fins el tercer dia (preu/unitat) .......................................2,62€/u 
Per cada dia d’excés, un suplement sobre el preu anterior progressiu 
(preu/unitat)......................................................................................0,33 €/u 
 
 
 



ESCALES 
 
Lloguer d’escala ...............................................................................5€/dia 
 
REMOLC PETIT (FINS A 750KG) 
 
Lloguer de remolc petit.....................................................................10€/dia 
 
TRITURADORA RESTES VEGETALS: 
 
Lloguer trituradora restes vegetals ......................................................30€/dia 
 
PÈRDUA O MALMENAMENT DE MATERIAL  
 
Cost de cadira de resina ...................................................................11,44 €/u 
Taula tots tipus ...............................................................................124,80 €/u 
Escala ..............................................................................................508,7€/u 
Remolc petit........................................................................................250€/u 
Trituradora restes vegetals...................................................................7050€/u 
 
3.- El preu indicat inclou llum, calefacció i aire condicionat on sigui disponible.  
 
4.- Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la 
cessió d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas 
pel Ple municipal de forma que es cobreixi, com a mínim, el cost dels mateixos. 
 
 
ARTICLE 5È.- BONIFICACIONS 
 
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions que a 
continuació es detallaran, en funció del sol.licitant que demana l’autorització, 
caràcter o finalitat de l’activitat que es proposa desenvolupar i el seu grau d’interès 
públic, general i específic per als veïns i residents a  Aiguaviva del Gironès.  
 
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per 
l’interessat qui, a l’efecte, aportarà la documentació que consideri adient. 
  
Si el sol.licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les 
societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic,  per actes 
d’interès general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi 
d’ Aiguaviva del Gironès; bonificació 100%. 
 
Si el sol·licitant és una entitat, associació o altra figura jurídica anàloga sense ànim 
de lucre, degudament registrada, excepte si realitza activitats no obertes al públic, 
per actes d’interès general que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel 
municipi d’Aiguaviva;  bonificació 100%. 
 
En els supòsits no contemplats anteriorment es podrà resoldre una possible 
bonificació i el seu % mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
 
ARTICLE 6È.- NORMES DE GESTIÓ 
 
1. La Liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa resolució en que 
s’autoritza  l’ús especial i haurà de fer-se efectiva, en tot cas, abans del inici 
d’aquest. 
 



2. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 
3. Quan per causa de la utilització els béns municipals detallats en aquesta 
ordenança resultessin malmesos o amb desperfectes, el titular de l’autorització, 
sense perjudici del pagament del preu públic corresponent, restarà obligat al 
reintegrament total de les despeses de reconstrucció o reparació dels danys 
causats. 
 
4. L’Ajuntament emetrà un rebut acreditatiu del pagament. 
 
ARTICLE. 7È.- RESPONSABILITAT D’US I NETEJA 
 
Els espais o material cedit haurà de ser retornat en condicions de ser utilitzats 
posteriorment, es a dir, degudament net i sense desperfectes. 
 
Durant la utilització del espai o material cedit restarà sota responsabilitat del titular 
de la autorització.  
 
Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos, durant la realització dels 
actes o activitats, per personal municipal.  
 
ARTICLE 8È.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
1.-L’obligació del pagament dels preus públics regulat en aquesta ordenança neix 
en el moment de sol·licitar l’autorització d’ús dels espais, locals municipals o 
material mobiliari.  
 
2.-Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant coneix l’estat 
del equipament que sol·licita, i s’obliga en aquest acte a no fer cap reclamació al 
efecte.  
 
3.-El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la 
Tresoreria municipal. 
 
ARTICLE 9È.- REMISSIÓ NORMATIVA 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’estarà al 
que al respecte determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la normativa aplicable a Taxes i preus públics i la resta de disposicions 
concordants. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i serà aplicable a partir de 
l’1 de gener de 2010. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui 
la seva modificació o derogació expressa. 

 

Diligència.- Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària 
celebrada l’1 de setembre de 2011, aprovà definitivament la modificació d’aquesta 
Ordenança, el text de la qual és el que s'ha escrit anteriorment, i tindrà vigència a 
partir de l’1 de gener de 2012 (publicat al BOP núm. 209 de 2 de novembre de 
2011). 

Vist i Plau, 
L'Alcalde,     El Secretari, 
Joaquim Mateu Bosch   Ignasi Prádanos Duran  



 

Diligència.- Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària 
celebrada el 16 de juliol de 2020, aprovà definitivament la modificació d’aquesta 
Ordenança, el text de la qual és el que s'ha escrit anteriorment, i tindrà vigència a 
partir de l’1 d’octubre de 2020 (publicat al BOP núm. 190 de 1 d’octubre de 2020). 

L’Alcalde     La Secretaria accidental, 
Josep Pinsach i Riera    Anna Serra Simón 


