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ORDENANÇA NÚM. 13/2012, REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ 
DE SERVEIS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES 
 

FONAMENT 
ARTICLE 1. De conformitat amb el que preveu l’article 57, en relació amb l’article 

20.4.a), ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament modifica la 

taxa per prestació de serveis i l'ús de les instal·lacions municipals esportives la 

naturalesa de la qual és la de taxa per prestació de serveis. 

 

FET IMPOSABLE 
ARTICLE 2. El fet imposable de la taxa per prestació de serveis i l'ús de les 

instal·lacions municipals esportives està constituït per la prestació de serveis i l'ús de les 

instal·lacions municipals esportives que s'allisten en les tarifes d'aquesta ordenança. 

 

SUBJECTES PASSIUS 
ARTICLE 3. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i la resta 

d’entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària, que resulten beneficiàries de les prestacions objecte d'aquesta taxa o, si és el 

cas, qui n'exercesca la representació legal. 

 

TARIFES 
ARTICLE 4. TARIFES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I L'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES 

A) ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER ENTITATS I ASSOCIACIONS 
INSCRITES EN EL REGISTRE DE CLUBS DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS 
     

 1. Utilització regular de les instal·lacions següents, una hora a la setmana, en el període 

comprés entre l’1 de setembre i el 31 de maig de l’any següent: 
     
   QUOTA PERIODICITAT 

  Pavelló cobert 14,00 €  Mensual 

  Camps de futbol 16,50 €  Mensual 

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 10,00 €  Mensual 

  Pistes exteriors 5,00 €  Mensual 

     

 
2. Utilització regular de les instal·lacions següents, una hora a la setmana, en el període 

comprés entre l’1 de setembre i el 31 de juliol de l’any següent: 
     
   QUOTA PERIODICITAT 

  Piscina coberta, per cada carrer 6,00 €  Mensual 
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  Piscina d’estiu, per cada carrer 6,00 €  Mensual 

     

 3.Utilització esporàdica de les instal·lacions següents, per hora: 
   QUOTA  

  Piscina coberta, per cada carrer 10,00 €   

  Piscina d’estiu, per cada carrer 10,00 €   

     

 

4. Utilització esporàdica amb llum artificial de les instal·lacions següents, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 11,00 €  

  Camps de futbol 12,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 12,00 €  

  Pistes exteriors 5,00 €  

     

 

5. Utilització esporàdica sense llum artificial de les instal·lacions següents, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 10,00 €  

  Camps de futbol 11,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 11,00 €  

  Pistes exteriors 4,00 €  

     

 
6. Utilització de les instal·lacions següents per a efectuar competicions oficials, en el 

període comprés entre l’1 de setembre i el 31 de maig de l’any següent, un pagament únic 

per cada equip: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 12,00 €  

  Camps de futbol 24,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 12,00 €  

  Pistes exteriors 10,00 €  

     

 

7. Utilització de les instal·lacions següents per a efectuar competicions oficials en el 

període comprés entre l’1 de setembre i el 31 de juliol de l’any següent, un pagament únic 

per cada equip: 
   QUOTA  

  Piscina coberta 35,00 €  
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  Piscina d’estiu  35,00 €  

     

 8. Utilització esporàdica de mitja pista o camp de futbol 7 en les instal·lacions següents, 

per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 6,00 €  

  Camps de futbol 7,00 €  

     

 

9. Utilització fora de l’horari d’obertura de les instal·lacions següents, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 20,00 €  

  Camps de futbol 20,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 18,00 €  

  Piscina coberta 50,00 €  

  Piscina d’estiu  50,00 €  

     

 10. Utilització de les instal·lacions següents per a campus, cursos i altres activitats de 

formació, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 11,00 €  

  Camps de futbol 11,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 11,00 €  

  Pistes exteriors 7,00 €  

  Piscina coberta, per cada carrer 10,00 €  

  Piscina d’estiu, per cada carrer 10,00 €  

     

 11. Utilització de la megafonia de les instal·lacions següents, per cada dia: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 10,00 €  

  Camps de futbol 10,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 

10,00 € 

 

  Pistes exteriors 10,00 €  

  Piscina coberta 10,00 €  

  Piscina d’estiu 10,00 €  
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12. Instal·lació esporàdica de parades de venda de begudes i snacks, en esdeveniments 

esportius, per cada dia d’ocupació de les instal·lacions següents: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 60,00 €  

  Camps de futbol 60,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 

60,00 € 

 

  Pistes exteriors 60,00 €  

  Piscina coberta 60,00 €  

  Piscina d’estiu 60,00 €  

     

 13. Ocupació amb màquines de venda automàtica de les instal·lacions esportives següents, 

per màquina i mes: 
   QUOTA PERIODICITAT 

  Pavelló cobert 15,00 € Mensual 

  Camps de futbol 15,00 € Mensual 

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 

15,00 € 

Mensual 

  Pistes exteriors 15,00 € Mensual 

  Piscina coberta 40,00 € Mensual 

  Piscina d’estiu 40,00 € Mensual 

     

 

14. Utilització regular de les instal·lacions següents, en el període comprés entre l’1 de 

setembre i el 31 de maig de l’any següent, pagament únic per persona i període especificat: 
   QUOTA  

  Rocòdrom  7,00 €   

  Pista d’automodelisme 7,00 €   

     

B) UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES PER ALTRES 
USUARIS NO INCLOSOS EN L’APARTAT ANTERIOR 
     

 

1. Utilització esporàdica amb llum artificial de les instal·lacions següents, per cada hora: 
   QUOTA  
  Pavelló cobert 22,00 €  

  Camps de futbol 32,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 18,00 €  
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  Pistes exteriors 10,00 €  

  Piscina coberta, per cada carrer 19,00 €  

  Piscina d’estiu, per cada carrer 19,00 €  

     

 

2. Utilització esporàdica sense llum artificial de les instal·lacions següents, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 20,00 €  

  Camps de futbol 28,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 16,00 €  

  Pistes exteriors 8,00 €  

  Piscina coberta, per cada carrer 17,00 €  

  Piscina d’estiu, per cada carrer 17,00 €  

     

 
3. Utilització esporàdica de mitja pista o camp de futbol 7 a les instal·lacions següents, per 

cada hora,: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 12,00 €  

  Camps de futbol 15,00 €  

     

 

4. Utilització fora de l’horari d’obertura de les instal·lacions següents, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 25,00 €  

  Camps de futbol 25,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 20,00 €  

  Piscina coberta 100,00 €  

  Piscina d’estiu 100,00 €  

     

 
5. Utilització de les instal·lacions següents per a campus, cursos i altres activitats de 

formació, per cada hora: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 20,00 €  

  Camps de futbol 25,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 18,00 €  

  Pistes exteriors 10,00 €  

  Piscina coberta, per cada carrer 32,00 €  

  Piscina d’estiu, per cada carrer 32,00 €  
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 6. Utilització de la megafonia de les instal·lacions següents, per cada dia: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 10,00 €  

  Camps de futbol 10,00 €  

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 10,00 €  

  Pistes exteriors 10,00 €  

  Piscina coberta 10,00 €  

  Piscina d’estiu 10,00 €  

     

 

7. Instal·lació esporàdica de parades de venda de begudes i snacks, en esdeveniments 

esportius, per cada dia d’ocupació de les instal·lacions següents: 
   QUOTA  

  Pavelló cobert 75,00 €   

  Camps de futbol 75,00 €   

  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 75,00 €   

  Pistes exteriors 75,00 €   

  Piscina coberta 75,00 €   

  Piscina d’estiu 75,00 €   

 8. Ocupació amb màquines de venda automàtica de les instal·lacions esportives següents, 

per màquina i mes: 
   QUOTA PERIODICITAT 

  Pavelló cobert 25,00 €  Mensual 
  Camps de futbol 25,00 €  Mensual 
  Instal·lacions especialitzades (gimnasos de rítmica i 

esportiva, tatami i trinquet municipal) 25,00 €  Mensual 

  Pistes exteriors 25,00 €  Mensual 
  Piscina coberta 50,00 €  Mensual 
  Piscina d’estiu 50,00 €  Mensual 
     
 9. Utilització de piscines en competicions, per carrer i hora: 
   QUOTA  

  Piscina coberta 22,00 €   

  Piscina d’estiu 22,00 €   

     

 10. Utilització esporàdica de la pista de pàdel: 
   QUOTA  
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  Per hora i pista 10,00 €   

  Per hora i mitja i pista 15,00 €   

     

 11. Utilització regular de la pista de pàdel, un mínim de vuit setmanes contínues: 
   QUOTA  

  Per hora i pista 7,00 €   

  Per hora i mitja i pista 11,00 €   

     

 

12. Utilització de les instal·lacions següents durant el període comprés de l’1 de setembre 

al 31 de maig de l’any següent, pagament únic per persona i període especificat: 
   QUOTA  

  Rocòdrom 25,00 €   

  Pista d’automodelisme 25,00 €   

     

 

13. Utilització de les instal·lacions següents durant el període comprés de l’1 de setembre 

al 31 de maig de l’any següent, per cada grup d’un màxim de deu persones i dia: 
   QUOTA  

  Rocòdrom 25,00 €   

  Pista d’automodelisme 25,00 €   

     

 14. Entrada de bany lliure a la piscina coberta i d’estiu: 
   QUOTA  

  Fins a 13 anys 3,00 €   

  Majors de 13 anys 4,00 €   

     

 

15. Abonament de deu entrades de bany lliure a la piscina coberta i d’estiu 
   QUOTA  

  Fins a 13 anys 20,00 €   

  Majors de 13 anys 30,00 €   

     

C) TAXES PER EMISSIÓ DE TARGETES D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 
     

 
1. Per a entitats i associacions inscrites en el Registre de Clubs del Servei Municipal 

d’Esports 
   QUOTA  

  Reposició de targeta per pèrdua o deteriorament: 7,00 €   

  Emissió de targeta per a activitats esporàdiques 7,00 €   
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 2. Per a altres usuaris diferents dels indicats en l’epígraf anterior: 
   QUOTA  

  Primera emissió de targeta  3,00 €   

  Reposició de targeta 7,00 €   

 

MERITACIÓ 
ARTICLE 5. La taxa es merita amb l’inici de la prestació del servei o ús de les 

instal·lacions municipals esportives. 

 

GESTIÓ I COBRAMENT 
ARTICLE 6. Aquesta taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, i s'ha d'ingressar amb 

caràcter previ a la utilització de les instal·lacions de què es tracte o de la prestació dels 

serveis esmentats. 

L’ingrés previ a què es refereix el paràgraf anterior té el caràcter de depòsit a compte de 

la taxa. 

En les tarifes de meritació periòdica, la taxa pot exigir-se mitjançant un càrrec en el 

compte designat a l'efecte pel subjecte passiu, una vegada formalitzada la sol·licitud de 

prestació corresponent que n'habilite la inclusió en el cens d’obligats tributaris. 

 

INFRACCIONS I SANCIONS 
ARTICLE 7. Les infraccions es qualificaran i sancionaran amb subjecció al que 

preveuen la Llei general tributària i la resta de disposicions que la complementen i 

desenvolupen, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

NORMES COMPLEMENTÀRIES 
ARTICLE 8. En allò no previst en aquesta ordenança regirà la normativa aplicable a 

les entitats locals, per raó del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 

local, i el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

APROVACIÓ I VIGÈNCIA 
ARTICLE 9. Aquesta ordenança aprovada pel Ple entrarà en vigor quan es publique en 
el Butlletí Oficial de la Província, i vigirà fins que es modifique o es derogue de manera 

expressa. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o una altra 

norma de rang legal que afecten qualsevol element d’aquest tribut seran d'aplicació 

automàtica dins de l’àmbit d’aquesta ordenança.” 

 

 

 


