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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.22 

 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS DE L’ALBERG DE JOVENTUT  MOLÍ DE SANT 
OLEGUER. 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a l'ús de les 
instal·lacions de l’Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer, propietat de l'Ajuntament 
de Sabadell, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es presten a 
l’Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer segons es detalla: 
 

- Utilització dels serveis de l’Alberg de Joventut: estada amb pernoctació. 
- Utilització dels serveis complementaris de menjador. 
- Utilització dels espais i instal·lacions de l’Alberg de Joventut. 
- Realització d’activitats i altres serveis. 
 

La utilització de les instal·lacions i els altres serveis es farà prèvia sol·licitud i reserva 
dins de les disponibilitats existents en cada moment. 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària que sol·licitin la utilització de les instal·lacions i serveis de l’Alberg de 
Joventut propietat de l’Ajuntament de Sabadell o participin en activitats promogudes 
per aquest.  
 
Article 4t.- Responsables  
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.  
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general 
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
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Article 5è. Tarifes  
 
Les tarifes per l’estada amb pernoctació a l’Alberg de Joventut que es detallen a 
l’article 6è, apartat A, de la present ordenança es classifiquen en dos grups, en funció 
de la tipologia dels usuaris: 
 
Tarifa A 
 
Aquesta tarifa s’aplica a contractes individuals (inclou a totes les persones d’edat igual 
o superior a 26 anys) i a grups fins a 14 persones. 
 
Tarifa B 
 
Aquesta tarifa s’aplica a contractes individuals (inclou a totes les persones d’edat igual 
o inferior a 25 anys) i a grups de 15 persones o més. 
 
També s’aplica a: 
 
� Entitats i associacions inscrites al registre Municipal d’entitats de Sabadell. 
� Centres educatius públics i privats de la ciutat i esplais amb seu al municipi de 

Sabadell. 
 
Article 6è. Quota tributària  
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que a continuació es 
detallen per a cada un dels diferents serveis o activitats.  
 
A. Tarifes per serveis de l’Alberg de Joventut: estada amb pernoctació. 
 
Les tarifes per l’estada amb pernoctació en l’Alberg són en règim d’allotjament i 
desdejuni i inclouen la utilització dels llençols de sota. 
 
Les tarifes per allotjament varien en funció de la temporada de que es tracti, essent la 
fixació de les mateixes la següent: 
 
 
Temporades:  
 
 
Alta : de l’1 de juny al 15 de setembre de l’any natural que es tracti, períodes de Nadal, 
Setmana Santa, ponts i fires comercials.  
 
Baixa : la temporada baixa la conformen la resta de períodes de l’any. 
 
 

Temporada alta 
Tarifa B 24,15 € / nit 
Tarifa A 29,60 € / nit 
 

Temporada Baixa 
Tarifa B 18,65 € / nit 
Tarifa A 22,50 € / nit 
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B. Tarifes dels serveis complementaris de menjador. 

 
Suplement de mitja pensió (usuaris/àries amb pernoctació) 7,35 € / dia 
Suplement de pensió completa (usuaris/àries amb pernoctació) 14,70 € / dia 
Desdejunis (usuaris/àries sense pernoctació) 3,30 € / àpat  
Àpats solts, dinar/sopar (usuaris/àries sense pernoctació) 9,30 € / àpat 
 

C. Tarifes d’utilització dels espais i instal·lacions. 
 

Lloguer sala polivalent 1 (cap. màxima 24 persones) - 4 hores 76,85 €  
Lloguer sala polivalent 2 (cap. màxima 36 persones) - 4 hores  102,45 € 
Lloguer sala polivalent 3 (cap. màxima 12 persones) - 4 hores 61,50 € 
 

D. Tarifes per realització d’activitats i altres serveis. 
 

Lloguer tovalloles 2,40 € / dia 
Lloguer tovalloles - llençols 3,05 € / dia 
Educador/a ambiental (usuaris/àries majors d’edat) 157,40 € / per grup i dia  
Sortides i programes puntuals d’educació ambiental 
(usuaris/àries menors d’edat) 

10,00 € / preu per persona i dia   

 
Totes les tarifes inclouen IVA. 
 
Article 7è. Beneficis fiscals   
 
Les persones individuals independentment de la seva edat, i els grups de persones 
residents a Sabadell, així com les entitats i associacions inscrites al registre Municipal 
d’entitats de Sabadell, els esplais amb seu a Sabadell, els centres educatius públics i 
privats de la ciutat i els serveis i departaments de l’Ajuntament de Sabadell, gaudiran 
d’una bonificació en el pagament de les taxes regulades a l’article 6è, epígraf A, 
d’aquesta ordenança, essent els imports aplicables en els supòsits esmentats els 
següents:  
 
Tarifes per serveis de l’Alberg de Joventut: estada amb pernoctació: 
 

Temporada alta 23,35 € / nit 
Temporada baixa 18,05 € / nit 

 
 
 
Article 8è. Meritació, declaració i ingrés.  
 
La taxa es merita quan es sol·licita l’autorització d’ús de les instal·lacions, quan es 
realitza la reserva per l’estada en l’Alberg o quan es formalitza la inscripció en les 
activitats o serveis especificats en els articles anteriors.  
 
El cobrament de les tarifes de la taxa es realitzarà directament per l’empresa 
concessionària del servei.  
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Article 9è. Infraccions i sancions  
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la 
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei 
general tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i 
l’Ordenança fiscal general.  
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 
quotes acreditades no prescrites.  
 
 

Disposició final  
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre de 2011 i definitivament el dia 21 de desembre del 
mateix any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor 
mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la. 
 


