
EXTRACTE DEL REGLAMENT D’ÚS DE LOCALS MUNICIPALS 
 
CAPITOL IV. Del funcionament intern del local social municipal. 
Article 13. Drets i Deures. 
a) Qualsevol associació, entitat o particular que faci us d'aquestes instal·lacions o 
dependencies, haurà de respectar 
unes normes de convivència mínimes vers la resta d'usuaris i usuàries dels locals municipals, i 
especialment no incórrer en cap falta de respecte i discriminació per raó de sexe, creença, 
ètnia o ideologia. 
b) Les associacions o entitats usuàries que hagin estat autoritzades per usar el local com a seu 
social temporal, son responsables dels danys que hi puguin causar i hauran de fer-se càrrec de 
la reparació dels possibles danys en instal·lacions i materials i la indemnització per danys a 
persones i bens aliens. 
c) Hauran de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, d'acord amb les 
indicacions dels responsables municipals. Si es produeix algun desperfecte en les instal·lacions 
o es deteriora algun recurs per mal us o negligència, les despeses de reparació o de reposició 
seran a càrrec de l’associació o entitat usuària. 
d) Les associacions, entitats i persones usuàries, assumeixen totes les responsabilitats 
derivades de la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions 
o activitats desenvolupades o impulsades mentre en facin us, sense que l'Ajuntament en pugui 
assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta. 
e) S'han de respectar de forma estricta la capacitat de cada espai que se cedeix, el control del 
qual es responsabilitat de l'entitat sol·licitant. 
f) Les entitats usuàries hauran de nomenar una persona responsable del control i seguiment de 
les incidències del Local, que han de conèixer els responsables municipals. 
g) Cap activitat ha d'acabar mes tard de les 2 de la matinada, sense autorització especifica. 
h) L'entitat haurà de demanar sempre l’autorització especifica a l'ajuntament quan hi vulgui dur 
a terme activitats extraordinàries, fora de l'horari que tenen adjudicat o que puguin causar 
molèsties evidents als veïns. 
i) No es permet cuinar en aquests equipaments, llevat que hi hagi una autorització expressa per 
casos particulars (tallers de cuina, demostracions autoritzades...). 
Article 14: Conforme a la legislació autonòmica, esta totalment prohibit fumar als locals. 
Article 15. 
a) No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu al recinte del 
local sense autorització municipal. 
b) En les activitats de jocs de taula i semblants no es podran apostar quantitats dineràries llevat 
que s'autoritzi expressament d'acord amb la normativa vigent sobre jocs i apostes. 
Article 16. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor nomes es compromet a facilitar la utilització 
dels equipaments a les associacions i entitats usuàries. No es fa responsable en cap cas de les 
activitats que hi desenvolupin, tant dins com fora dels locals. 
S'ha de fer constar de forma expressa en tots els convenis de cessió d'us que no hi ha relació 
de dependència del precarista respecte de l'ens local cedent, als efectes que estableix l'article 
120 del Codi penal vigent. 
Article 17. No s'hi poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals. 
Article 18. Les entitats i associacions amb seu als locals no poden, sota cap concepte, llogar ni 
cedir els espais que ocupen a terceres entitats, sempre ha de ser l'Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor qui faci aquestes cessions. Quan l'Ajuntament faci una cessió puntual, qui la demani 
haurà d'actuar de la mateixa manera. 
Article 19. No s'hi podrà emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol 
tipus de combustió o explosió. 
Article 20. Les associacions i entitats amb seu al Local hauran de presentar, juntament amb el 
programa d'activitats, l'inventari dels bens que hi ha a les dependencies cedides, amb la 
distinció entre bens de l'Ajuntament, bens cedits i bens propis. 



Article 21. Els rètols i cartells d’identificació del local, han de tenir la mateixa uniformitat que els 
de la resta d'edificis municipals, i els han de dissenyar els serveis tècnics municipals 
competents. 
Article 22. A tota publicitat o document (cartells, díptics, revistes, fullets, etc.) d’informació de 
les associacions i entitats amb seu al local o usuàries, o referent a les activitats que s'hi duguin 
a terme, caldrà que consti que es tracta d'un equipament de l'Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor i també la col·laboració genèrica de l'Ajuntament hi haurà de constar la col·laboració 
de l'Ajuntament amb la formula "Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor" i 
l'anagrama oficial de l'Ajuntament. 
Article 23. Les claus de totes les dependencies del local han d'estar sota la custodia i 
responsabilitat del responsable de l'entitat. Una copia de les claus d’accés al local es dipositarà, 
també, a les dependencies de la Policia Local, a la Brigada Municipal i a la Regidoria 
responsable del local. 
Article 24. El conveni o l’autorització de la cessió de les dependencies del Local a les 
associacions o entitats tindrà la consideració de cessió d'us temporal, per tant, serà de la seva 
responsabilitat vetllar pel bon funcionament i conservació de les dependencies. 
 

EXTRACTE ORDENANCA FISCAL MUNICIPAL NUM. 21.  
 

ORDENANCA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 
 
Article 2. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa la disponibilitat de les següents dependencies municipals 
amb caràcter privatiu: - Local Can Llobera. 
Article 3. Subjectes Passius. 
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la utilització privativa dels equipaments que es 
detallen a l'article 2 d'aquesta ordenança. 
Article 4. Responsables. 
Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributaria i a l’ordenança general de gestió. 
La derivació de responsabilitat requerirà, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria. 
Article 4. Exempcions, bonificacions i actes no subjectes. 
No s'estableixen bonificacions i exempcions de la present taxa. 
No estaran subjectes a la taxa les activitats organitzades per entitats o associacions sense 
ànim de lucre, entitats que tinguin Conveni amb l'Ajuntament o entitats inscrites al registre 
municipal d'entitats. 
No estaran subjectes a la taxa els actes que sol・liciten els partits politics i agrupacions 
d'electors en campanya electoral o fora d'aquesta. 
Article 5. Quota tributaria. 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 
Local Can Llobera 20 EUR per hora de la utilització privativa amb un màxim de 160 EUR. 
Fiança 160 EUR, a retornar una vegada es comprovi el bon estat del local per part dels tècnics 
municipals. 
Article 6. Acreditació i període impositiu. 
La taxa s'acredita en el moment que es presenta la sol·licitud de la utilització privativa, la qual 
no es tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament de la taxa. 
Article 7. Regim de declaració i d’ingrés. 
D'acord amb el que estableixen els articles 26 i 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, s'estableix per la taxa 
el regim d’autoliquidació. 
La realització material dels ingressos s’efectuarà en la tresoreria municipal o en les entitats 
financeres col·laboradores de la recaptació municipal que designi l'Ajuntament. 


