
 
 
 
PROPOSTES QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE        
L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE         
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
En data de 30 de setembre de 2019 es va aprovar provisionalment l’expedient d’ordenances fiscals de                
l’exercici 2020. 
L’anunci de l’aprovació inicial de l’expedient d’ordenances fiscals va ser publicat al BOPB en data 8                
d’octubre i ha estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol interessat pugui                
presentar les al·legacions pertinents durant els trenta dies hàbils posteriors a la seva publicació, tal               
com regula l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei                    
Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 
•Articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora                     
de les hisendes locals (TRLRHL) 
 
•Article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
•Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
•Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
•Reial decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de                 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
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RECLAMACIÓ PRIMERA 
 
Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles 
 
Argumentació de la proposta de modificació dels articles 8 i 8 bis:  
 
L’Impost de Béns Immobles és una figura obligatòria i ocupa gairebé un 25% dels ingressos               
municipals. A més, es tracta d’una mesura destinada a cobrir serveis generals, sense contraprestació              
directa sobre els ciutadans. Així i tot, la normativa actual és excessivament rígida i deixa poc marge                 
d’autonomia als ens locals per establir mesures fiscals pròpies i incloure elements de progressivitat -               
pagar els impostos d’acord amb la capacitat econòmica. No obstant això, creiem que és possible               
revertir en gran part aquesta situació duent a terme les mesures següents.  
 
 
Article 8  
 
Redactat actual article 8 
 
Article 8. 
 
1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles urbans serà de                 
0,6350. 
 
2. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles rústics serà de                 
0,9. 
 
3. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles de               
característiques especials serà el mateix que pels béns immobles urbans. 
 
 
Nova proposta de redactat de l’article 8  
 
Article 8. 
 
1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles urbans serà de                 
0,6350. 
 
2. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles rústics serà de                 
0,9. 
 
3. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles de               
característiques especials serà el mateix que pels béns immobles urbans. 
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4. Determinació de tipus diferenciats atenent als usos establerts a la normativa cadastral per la               
valoració de les construccions. Ens referim a l’aplicació d’una quota de l’IBI més alta als               
immobles amb valors cadastrals més alts, en base a l’article 72.4 de la Ley Reguladora de las                 
Haciendas Locales. D’aquesta manera, reduïm els tipus generals i augmenten els alts i             
aconseguim introduir mesures de progressivitat a un impost que és regressiu, ja que pagaran              
més aquells que més capacitat econòmica tinguin. És important tenir en compte que no s’aplica               
als immobles d’ús residencials.  
 
 
Article 8 bis 
 
Redactat actual de l’article 8 bis 
 
1.- De conformitat amb l’article 72.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en la                   
redacció donada pel Reial decret Llei 7/2019, s’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de                 
l’impost pels immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. 
Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, i es liquidarà anyalment, un cop                 
constatada la desocupació de l’immoble. 
L’Ajuntament comprovarà la situació dels immobles afectats i donarà audiència als subjectes passius.             
La comprovació de la desocupació es realitzarà mitjançant les dades que constin al padró municipal               
d’habitants, sens perjudici que complementàriament es puguin fer servir altres mitjans de prova com              
comprovar els consums de serveis de l’immoble. Tot això sens perjudici de les accions inspectores               
que es considerin adients.  
 
2.- Es considerarà immoble d’ús residencial o habitatge desocupat, aquell que reuneixi les             
característiques establertes a la lletra d) de l’article 3 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, o                  
normativa autonòmica corresponent que ho reguli amb rang de Llei.  
 
3.- S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol, com el d’arrendament                 
o qualsevol altre d’anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica documentalment per qualsevol mitjà              
de prova admissible en dret.  
 
4.- El còmput del període de dos anys a què s’ha fet referència anteriorment s’inicia a partir de la data                    
en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i                     
no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació. Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu                   
hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada.  
En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui                
ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra. És causa d’interrupció del                   
còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos                
continuats. 
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5.- A l’efecte d’aquest recàrrec, són causes justificades de desocupació d’un habitatge els supòsits               

següents:  
 
a) Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.  
 
b) Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3. Lletra g) de la Llei                  
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de justificar amb un                   
informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que l’habiliti com a projectista,               
director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació residencial d’habitatges, que ha              
d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes             
d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es pot al·legar aquesta causa en un únic període                
impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant                   
el primer.  
 
c) Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.  
 
d) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc                
anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i                 
contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació. 
 
e) Que a l’habitatge hi hagi instal·lada una activitat econòmica, sempre que disposi del títol habilitant                 

corresponent al tipus d’activitat.  
 
f) Que el subjecte passiu de l’Impost s’hagi traslladat per raons laborals. g) Que el subjecte passiu                 
s’hagi traslladat per raons de dependència.  
 
 
Nova proposta de redactat de l’article 8 bis 
 
1.- De conformitat amb l’article 72.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en la                   
redacció donada pel Reial decret Llei 7/2019, s’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de                 
l’impost pels immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. 
Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, i es liquidarà anyalment, un cop                 
constatada la desocupació de l’immoble. 
L’Ajuntament comprovarà la situació dels immobles afectats i donarà audiència als subjectes passius.             
La comprovació de la desocupació es realitzarà comprovant les dades que constin al Registre              
municipal d’habitatges desocupats de caràcter permanent amb la definició del procediment           
d’alta, rectificació i baixa en aquell registre. Així, se’ls aplicarà el recàrrec als propietaris dels               
pisos desocupats que s’hi trobin registrats a 31 de desembre de cada exercici. També es podrà                
realitzar mitjançant les dades que constin al padró municipal d’habitant, sens perjudici que             
complementàriament es puguin fer servir altres mitjans de prova com comprovar els consums de              
serveis de l’immoble. Tot això sens perjudici de les accions inspectores que es considerin adients.  
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2.- Es considerarà immoble d’ús residencial o habitatge desocupat, aquell que reuneixi les             
característiques establertes a la lletra d) de l’article 3 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, o                  
normativa autonòmica corresponent que ho reguli amb rang de Llei.  
 
3.- S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol, com el d’arrendament                 
o qualsevol altre d’anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica documentalment per qualsevol mitjà              
de prova admissible en dret.  
 
4.- El còmput del període de dos anys a què s’ha fet referència anteriorment s’inicia a partir de la data                    
en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i                     
no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació. Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu                   
hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada.  
En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui                
ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra. És causa d’interrupció del                   
còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos                
continuats. 
 
5.- A l’efecte d’aquest recàrrec, són causes justificades de desocupació d’un habitatge els supòsits               

següents:  
a) Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.                  
b) Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3. Lletra g) de la Llei                  
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de justificar amb un                   
informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que l’habiliti com a projectista,               
director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació residencial d’habitatges, que ha              
d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes             
d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es pot al·legar aquesta causa en un únic període                
impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant                   
el primer.  
c) Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.  
d) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc                
anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i                 
contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació. 
e) Que a l’habitatge hi hagi instal·lada una activitat econòmica, sempre que disposi del títol habilitant                 

corresponent al tipus d’activitat.  
f) Que el subjecte passiu de l’Impost s’hagi traslladat per raons laborals. g) Que el subjecte passiu                 
s’hagi traslladat per raons de dependència.  
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A més, creiem adient incloure tot allò que es detalla a continuació:  
 

1) Complementar el recàrrec amb una bonificació de fins el 95% per als habitatges llogats              
amb renda limitada, és a dir, aquells que es troben per sota d’un preu de referència establert                 
per l’ajuntament, que fins i tot es podria vincular a l’Índex de Referència de Preus de Lloguer                 
que ja treballa l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Creiem que igual que s’estableix un             
impost per les persones propietàries de pisos buits, s’ha d’establir una bonificació per les que               
decideixen disposar del seu immoble per sota d’un preu de referència.  
 

2) Creació d’un sistema d’ajuts econòmics a les persones i les famílies amb poca capacitat              
econòmica que estiguin gravades per l’Impost de Béns Immobles.  

 
 
RECLAMACIÓ SEGONA  
 
Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions 
 
 
Article 7 
 
Argumentació de la proposta: 
 
Un altre dels aspectes que considerem vital és l’ambiental, la protecció del qual es pot aconseguir des                 
de les diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a un model                 
d’energia sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Els ajuntaments disposen de marge per              
establir bonificacions al respecte en l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions. Per aquest             
motiu, proposem les següents modificacions.  
 
 
Redactat actual de l’article: 
 
Article 7.  
 
1. S’aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost a favor de les construccions,                
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi             
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball.  
 
Podran gaudir d’aquesta bonificació:  
 
a) Les obres, construccions i instal·lacions promogudes per entitats sense ànim de lucre per tal de                
complir les seves finalitats socials. 
 
b) Les obres, construccions i instal·lacions en edificis inclosos en el Catàleg del Pla especial de                 

Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, quan afectin a elements protegits de l’edifici.  
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c) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en locals afectes a l’exercici d’activitats             
econòmiques, de les quals el subjecte passiu sigui el titular, sempre que hagi incrementat la seva                
plantilla en el municipi en un 10% o més a l’exercici a la sol·licitud de la llicència i el precedent.  
 
d) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en centres educatius, ja siguin d’educació             
infantil, primària, secundària, batxillerat o universitaris, per a la millora de les seves instal·lacions.  
 
e) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en centres de salut pública, seguretat i altres               
serveis públics per a la millora de les seves instal·lacions.  
 
La concessió correspondrà al Ple municipal i s’acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu,               
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
 
 
Nova proposta de redactat de l’article: 
 
Article 7.  
 
1. S’aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost a favor de les construccions,                
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi             
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball.  
 
Podran gaudir d’aquesta bonificació:  
 
a) Les obres, construccions i instal·lacions promogudes per entitats sense ànim de lucre per tal de                
complir les seves finalitats socials. 
 
b) Les obres, construccions i instal·lacions en edificis inclosos en el Catàleg del Pla especial de                 

Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, quan afectin elements protegits de l’edifici.  
 
c) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en locals afectes a l’exercici d’activitats             
econòmiques, de les quals el subjecte passiu sigui el titular, sempre que hagi incrementat la seva                
plantilla en el municipi en un 10% o més a l’exercici a la sol·licitud de la llicència i el precedent.  
 
d) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en centres educatius, ja siguin d’educació             
infantil, primària, secundària, batxillerat o universitaris, per a la millora de les seves instal·lacions.  
 
e) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en centres de salut pública, seguretat i altres               
serveis públics per a la millora de les seves instal·lacions.  
 
f) Les construccions, instal·lacions i obres en què s’incorporin sistemes per l’aprofitament            
tèrmic o elèctric de l’energia solar d’acord amb l’article 103.2 apartat b de la Ley Reguladora                
de las Haciendas Locales.  
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La concessió correspondrà al Ple municipal i s’acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu,               
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
 
 
A més, creiem adient incloure allò que es detalla a continuació:  
 

1) Disposició d’un Reglament d’ajuts per cobrir la quota en reformes de façanes, instal·lació de              
contenidors de reciclatge, aparcament de bicicletes, reformes per fomentar l’ús eficient de            
l’aigua, etc.  

 
 
RECLAMACIÓ TERCERA  
 
Ordenança fiscal número 2 reguladora dels preus públics per a la prestació dels serveis i               
activitats d’esports  
 
Article 2 apartat B, C, E  
 
Argumentació de la proposta: 
 
Per últim, hem cregut convenient centrar-nos en la realització de propostes encarades a combatre les               
desigualtats de gènere en el nostre municipi per avançar cap a una societat més justa i igualitària. En                  
l’àmbit de l’esport, aquest fenomen s’accentua. De fet, l’Observatori Català de l’Esport de la              
Generalitat de Catalunya afirma que un 63,3% de les dones declaren que no practiquen esport davant                
el 49,3% dels homes.  
 
Redactats actuals de l’article 

Article 2.- TARIFES 
Els següents preus públics a aplicar durant l'any 2020 contenen el 21% d'IVA quan correspongui. 
 
B. PISTES COBERTES  
 
Tots els lloguers d’aquest punt (B.1 a B.5) seran d’aplicació als usuaris i/o practicants majors de 18 
anys que fan un ús de la instal·lació. 
 
B.1 PAVELLÓ NOU 
B.1.1 Per una hora d’entrenament 12,95 
B.1.2 Per partit 61,10 
B.1.3 Mitja pista, per una hora d’entrenament (activitats físiques adults/persones grans)  9,50 
B.1.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats)  61,10 
B.2 PAVELLÓ LA BASTIDA, PAV. DEL RAVAL i PAV. 
JOAN DEL MORAL 
B.2.1 Per una hora d’entrenament en 1/3 de pista 9,90 
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B.2.2 Per una hora d’entrenament en pista completa 19,85 
B.2.3 Per partit 1/3 o mitja pista 18,70 
B.2.4 Per partit en pista completa (longitudinalment) 51,40 
B.2.5 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 51,40 
 
B.3 POLIESPORTIU PRAT DE LA RIBA 
B.3.1 Per una hora d’entrenament o partit en 1/3 de pista 8,90 
B.3.2 Per una hora d’entrenament en pista completa 16,20 
B.3.3 Per partit en pista completa 17,45 
B.3.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 46,40 
 
B.4 PAVELLÓ DEL BARCELONÈS NORD (LA COLINA) 
B.4.1 Per hora d’entrenament en 1/3 de pista  10,10 
B.4.2 Per hora d’entrenament en pista completa 30,30 
B.4.3 Per partit en 1/3 de pista 12,65 
B.4.4 Per partit en pista completa 35,35 
B.4.5 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 42,40 
 
B.5 GIMNÀS, SALES ESCOLARS, SALES D'USOS 
MÚLTIPLES I SIMILARS 
B.5.1 Per una hora d'activitat 4,10 
 
C. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES 
 
Tots els lloguers d’aquest punt (C.1 a C.2) seran d’aplicació als usuaris i/o practicants majors de 
18 anys que fan un ús de la instal·lació. 
 
C.1 PRAT DE LA RIBA I INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDARIS IES CAN PEIXAUET, IES 
NUMÀNCIA, IES LES VINYES 
C.1.1 Per partit 11,80 
C.1.2 Per una hora d’entrenament  
3,50 
C.1.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només 
entrenaments)  2,60 
C.1.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 14,05 
C.2 PISTES ESCOLARS. CEIP MIGUEL DE UNAMUNO, CEIP SAGARRA, CEIP PALLARESA, 
CEIP FRAY LUÍS 
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C.2.1 Per partit 9,90 
C.2.2 Per una hora d’entrenament  
3,10 
C.2.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només 
entrenaments)  2,60 
C.2.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 14,05 
 
E. LLOGUERS PER A ACTES PUNTUALS NO ESPORTIUS 
 
E.1.PAVELLO NOU 
E.1.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)  154,25 
E.1.2 per cada hora o fracció addicional 102,80 
 
E.2. PAVELLÓ LA BASTIDA / EL RAVAL / J MORAL / BARCELONÈS NORD (LA COLINA) 
E.2.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora) 154,25 
E.2.2 per cada hora o fracció addicional 102,80 
 
E.3. CAMPS DE FUTBOL 
E.3.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora) 193,30 
E.3.2 per cada hora o fracció addicional 122,20 
 
E.4. PRAT DE LA RIBA 
E.4.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora i pista) 52,40 
E.4.2 per cada hora o fracció addicional 34,95 
E.5 RESTA D’INSTAL·LACIONS (PISTES I ALTRES) 
E.5.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora) 52,40 
E.5.2 per cada hora o fracció addicional 34,95 
 
Tots els lloguers d’aquest punt seran d’aplicació als usuaris i/o practicants majors de 18 anys. 
No s’aplicaran els apartats A a E quan l’activitat estigui expressament adreçada a menors de 18 anys,                 
encara que els practicants siguin majors de 18 anys (finalitats educatives, formatives, exhibicions,             
lúdiques, etc.) 
Les hores que la instal·lació hagi d'estar ocupada o reservada per tal de fer el muntatge o desmuntatge                  
de la infraestructura de l'acte tindran un 50% de reducció sobre les hores o fraccions addicionals. 
 
A les entitats esportives inscrites en el registre municipal d'entitats i que fan un ús regular de les                  
instal·lacions esportives que organitzin activitats socials de l'entitat se'ls aplicarà una reducció del             
50%. 
Totes les entitats usuàries de les instal·lacions i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Santa                
Coloma de Gramenet poden realitzar dos actes puntuals no esportius al llarg de l’any sense que                
s’apliquin els apartats A a E. Les entitats amb secció masculina i femenina, podran fer un total de 4 (2                    
per cada secció). 
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Nova proposta de redactat de l’article: 
Article 2.- TARIFES 

Els següents preus públics a aplicar durant l'any 2020 contenen el 21% d'IVA quan correspongui. 
 
B.PISTES COBERTES  
 
Tots els lloguers d’aquest punt (B.1 a B.5) seran d’aplicació a les persones usuàries i/o practicants                
majors de 18 anys que fan un ús de la instal·lació. 
 
B.1 PAVELLÓ NOU 
B.1.1 Per una hora d’entrenament 12,95 
B.1.2 Per partit 61,10 
B.1.3 Mitja pista, per una hora d’entrenament (activitats físiques adults/persones grans)  9,50 
B.1.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats)  61,10 
B.2 PAVELLÓ LA BASTIDA, PAV. DEL RAVAL i PAV. 
JOAN DEL MORAL 
B.2.1 Per una hora d’entrenament en 1/3 de pista 9,90 
B.2.2 Per una hora d’entrenament en pista completa 19,85 
B.2.3 Per partit 1/3 o mitja pista 18,70 
B.2.4 Per partit en pista completa (longitudinalment) 51,40 
B.2.5 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 51,40 
 
B.3 POLIESPORTIU PRAT DE LA RIBA 
B.3.1 Per una hora d’entrenament o partit en 1/3 de pista 8,90 
B.3.2 Per una hora d’entrenament en pista completa 16,20 
B.3.3 Per partit en pista completa 17,45 
B.3.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 46,40 
 
B.4 PAVELLÓ DEL BARCELONÈS NORD (LA COLINA) 
B.4.1 Per hora d’entrenament en 1/3 de pista  10,10 
B.4.2 Per hora d’entrenament en pista completa 30,30 
B.4.3 Per partit en 1/3 de pista 12,65 
B.4.4 Per partit en pista completa 35,35 
B.4.5 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 42,40 
 
B.5 GIMNÀS, SALES ESCOLARS, SALES D'USOS 
MÚLTIPLES I SIMILARS 
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B.5.1 Per una hora d'activitat 4,10 
 
C. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES 
 
Tots els lloguers d’aquest punt (C.1 a C.2) seran d’aplicació a les persones usuàries i/o practicants                
majors de 18 anys que fan un ús de la instal·lació. 
 
C.1 PRAT DE LA RIBA I INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDARIS IES CAN PEIXAUET, IES 
NUMÀNCIA, IES LES VINYES 
C.1.1 Per partit 11,80 
C.1.2 Per una hora d’entrenament  
3,50 
C.1.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només 
entrenaments)  2,60 
C.1.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 14,05 
C.2 PISTES ESCOLARS. CEIP MIGUEL DE UNAMUNO, CEIP SAGARRA, CEIP PALLARESA, 
CEIP FRAY LUÍS 
C.2.1 Per partit 9,90 
C.2.2 Per una hora d’entrenament  
3,10 
C.2.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només 
entrenaments)  2,60 
C.2.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització 
(Entitats inscrites en el Registre d’Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia i Registre Municipal d’Entitats) 14,05 
 
E. LLOGUERS PER A ACTES PUNTUALS NO ESPORTIUS 
 
E.1.PAVELLO NOU 
E.1.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)  154,25 
E.1.2 per cada hora o fracció addicional 102,80 
 
E.2. PAVELLÓ LA BASTIDA / EL RAVAL / J MORAL / BARCELONÈS NORD (LA COLINA) 
E.2.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora) 154,25 
E.2.2 per cada hora o fracció addicional 102,80 
 
E.3. CAMPS DE FUTBOL 
E.3.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora) 193,30 
E.3.2 per cada hora o fracció addicional 122,20 
 
E.4. PRAT DE LA RIBA 
E.4.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora i pista) 52,40 
E.4.2 per cada hora o fracció addicional 34,95 
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E.5 RESTA D’INSTAL·LACIONS (PISTES I ALTRES) 
E.5.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora) 52,40 
E.5.2 per cada hora o fracció addicional 34,95 
 
Tots els lloguers d’aquest punt seran d’aplicació a les persones usuàries i/o practicants majors de 18                
anys. 
 
No s’aplicaran els apartats A a E quan l’activitat estigui expressament adreçada a menors de 18 anys,                 
encara que els practicants siguin majors de 18 anys ( finalitats educatives, formatives, exhibicions,              
lúdiques, etc.) 
 
Les hores que la instal·lació hagi d'estar ocupada o reservada per tal de fer el muntatge o desmuntatge                  
de la infraestructura de l'acte tindran un 50% de reducció sobre les hores o fraccions addicionals. 
 
A les entitats esportives inscrites en el registre municipal d'entitats i que fan un ús regular de les                  
instal·lacions esportives que organitzin activitats socials de l'entitat se'ls aplicarà una reducció del             
50%. 
 
Totes les entitats usuàries de les instal·lacions i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Santa                
Coloma de Gramenet poden realitzar dos actes puntuals no esportius al llarg de l’any sense que                
s’apliquin els apartats A a E. Les entitats amb secció femenina i masculina, podran fer un total de 4                   
(2 per cada secció). 
 
A més, creiem adient incloure allò que es detalla a continuació:  
 

1) Establiment d’una bonificació del 50% a les entitats esportives que disposin de secció             
femenina i masculina en l’ús d’equipaments esportius, sempre que participin en           
competicions oficials d’àmbit català o estatal.  
 

2) Establiment d’una bonificació del 100% en l’ús d’equipaments esportius per les entitats            
esportives de seccions exclusivament femenines que participin en competicions oficials          
d’àmbit català o estatal.  

 
Per tot el que s’ha exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes reclamacions i que                
siguin elevades al Ple de la Corporació per tal de sotmetre-les a votació en el Ple d’aprovació                 
definitiva de les ordenances fiscals. 
 
Grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  
 
15 de novembre del 2019 
 
Signatura: 
 
 
Sam Núñez i Amela, portaveu del Grup. 

13 


