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ORDENANÇA FISCAL 13. TAXA PER L’APROFITAMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
 
Article 1. Fonament legal 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la  Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el  que es disposa en els articles 15 al 19 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
d’instal·lacions esportives municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del TRLHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 

El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització d’alguna de les instal·lacions 
esportives regulades en aquesta ordenança. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o es beneficiïn de la 
prestació de serveis o la realització d’activitats a les instal·lacions municipals. 
 
No estaran subjectes a la taxa, llevat el que es preveu a l’apartat 5 del quadre de tarifes 
de l’article 7 d’aquesta ordenança: 
 

- Les entitats esportives degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats: 
o Que estiguin en competició esportiva oficial organitzada per la Federació 

i/o Consell Comarcal corresponent durant la temporada esportiva vigent. 
o Que no estiguin en competició esportiva oficial perquè la Federació i/o 

Consell Comarcal al qual depenen no n’organitza. 
o Que la modalitat esportiva que promouen coincideixi amb la que figuri en 

la sol·licitud d’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
o Que l’activitat subvencionable sigui únic i exclusivament l’ordinària i 

pròpia de funcionament del club, entenent-se aquesta els entrenaments 
i competicions federatives, presentació d’inici de temporada, cloendes i 
festivals final de temporada. 

- Les entitats esportives, degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats, 
que organitzin campionats o activitats esportives extraordinàries promogudes 
per Federacions Esportives. 

- Els centres educatius situats al municipi, quan la seva utilització sigui per a la 
realització de l’activitat d’educació física, per la celebració de festivals infantils o 
anàlegs. 

- Les entitats vinculades a organismes supraminicipals i/o entitats inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats, l’objecte social de les quals sigui l’atenció a les 
persones amb dificultats d’inserció social i/o de salut, per realitzar activitat i/o 
exercici físic. 

- Els casals d’estiu quan aquests estiguin organitzats per entitats inscrites al 
Registre d’Entitats Municipals. 
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Article 4. Responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Bonificacions 
 

Per a les entitats amb les quals l'Ajuntament tingui conveni de col·laboració per raó 
d'interès sociocultural municipal, la Junta de Govern Local podrà determinar un règim 
de bonificacions sobre les quotes fixades a l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal, atenent 
al tipus d'activitat que s'hi desenvolupi en cada cas. 
 
Article 6. Quota tributària 
 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d’acord amb les especificacions 
de l’article 7è. 
 
Article 7. Tarifes 
 

1. PAVELLÓ MUNICIPAL    

1. Dia laborable (de dilluns a divendres), per hora o fracció 35,05 

2. Dia festiu (dissabte i diumenge), per hora o fracció 52,10 

3. Torneigs organitzats per entitats o clubs sense cobrament d'entrada 867,90 

4. Torneigs organitzats per entitats o clubs amb cobrament d'entrada 998,10 

5. Espectacles esportius aliens a l'Ajuntament 1.093,70 

6. Casals i campus esportius, per hora o fracció 42,05 

    

2. PAVELLÓ MUNICIPAL "GERMANS MARGALL"   

ÚS INSTAL·LACIONS   

1. Dia laborable, per hora o fracció 60,85 

2. Cap de setmana i/o dia festiu, per hora o fracció 87,30 

3. Ús d'una sala individual de la instal·lació d'un dia laborable, per hora o fracció 51,70 

4. Ús d'una sala individual de la instal·lació d'un cap de setmana i/o dia festiu, per 
hora o fracció 

74,20 

8. Torneigs organitzats per entitats o clubs sense cobrament d'entrada 1.079,40 

9. Torneigs organitzats per entitats o clubs amb cobrament d'entrada 1.241,30 

10. Espectacles esportius aliens a l'Ajuntament 2.158,75 

11. Casals i campus esportius, per hora o fracció 81,85 

    

3. CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS   

1. Ús de tot el camp durant horari diürn, d'un dia laborable per hora o fracció 43,25 

2. Ús de tot el camp durant horari diürn cap de setmana i/o dies festius, per hora 
o fracció 

51,95 

3. Ús de tot el camp durant horari nocturn, d'un dia laborable per hora o fracció 60,65 

4. Ús de tot el camp durant horari nocturn del cap de setmana i/o dia festiu, per 
hora o fracció 

69,35 

5. Ús compartit de part del camp durant l'horari d'obertura de la instal·lació, en 
horari diürn d'un dia laborable, per hora o fracció i entitat o club 

39,75 

6. Ús compartit de part del camp durant l'horari d'obertura de la instal·lació, en 
horari diürn, del cap de setmana i/o dia festiu, per hora o fracció i entitat o club 

44,15 
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7. Ús compartit de part del camp durant l'horari d'obertura de la instal·lació, en 
horari nocturn d'un dia laborable, per hora o fracció i entitat o club 

51,55 

8. Ús compartit de part del camp durant l'horari d'obertura de la instal·lació, en 
horari nocturn, del cap de setmana i/o dia festiu, per hora o fracció i entitat o club 

58,95 

9. Torneigs organitzats per entitats o clubs sense cobrament d'entrada 864,05 

10. Torneigs organitzats per entitats o clubs amb cobrament d'entrada 993,65 

11. Espectacles esportius aliens a l'Ajuntament  1.128,40 

12. Casals i campus esportius, per hora o fracció 77,50 

    

4. UTILITZACIÓ DE LES PISTES D’ATLETISME    

1. Horari diürn per partit camp de futbol, per hora o fracció 43,25 

2. Horari diürn festiu per partit camp de futbol, per hora o fracció 51,95 

3. Horari nocturn per partit camp de futbol, per hora o fracció 60,65 

4. Horari nocturn festiu per partit camp de futbol, per hora o fracció 69,35 

5. Torneigs de lleure, futbol i pistes atletisme sense cobrament d'entrada 217,45 

6. Torneigs de lleure, futbol i pistes atletisme amb cobrament d'entrada 250,07 

9. Trofeus organitzats per entitats o clubs 864,05 

10. Espectacles esportius aliens a l'Ajuntament 1.128,40 

11. Casals i campus esportius, per hora o fracció 52,45 

NOTA: Les tarifes no inclouen la prestació de personal. Serà a càrrec del concessionari el 
pagament dels jornals i dels impostos i assegurances socials. 

    

5. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES, PER PART DE LES ENTITATS INSCRITES AL REGISTRE 
MUNICIPAL D’ENTITATS 

    

S’estableix com a taxa el 40% dels imports establerts en la regulació tarifària de cada 
instal·lació. 
  

    

Es considera activitat esportiva extraordinària aquella que no organitza directament 
l’Ajuntament ni suposa una activitat habitual per les entitats esportives: 

- Per la realització de partits amistosos amb equips estrangers. 
- En els supòsits en què la modalitat esportiva de l’entitat esportiva no coincideixi amb 

l’ús de la instal·lació sol·licitada. 
  

6. UTILITZACIÓ DEL PAVELLONS MUNICIPALS D'ESPORTS PER A LA REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS NO ESPORTIVES 

1. Activitats sense cobrament de taquillatge:   

a) Per dia d'utilització, incloent-hi muntatge, activitats i desmuntatge:   

- Sense llum artificial 321,80 

- Amb llum artificial 381,80 

    

2. Activitats amb cobrament de taquillatge:   

a) Per dia d'utilització, incloent-hi muntatge, activitats i desmuntatge:   

- Sense llum artificial 638,20 

- Amb llum artificial 764,40 
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7. UTILITZACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 
NO ESPORTIVES 

    

1. Activitats sense cobrament de taquillatge:   

a) Per dia d'utilització, incloent-hi muntatge, activitats i desmuntatge:   

- Sense llum artificial 158,80 

- Amb llum artificial 191,00 

    

2. Activitats amb cobrament de taquillatge:   

a) Per dia d'utilització, incloent-hi muntatge, activitats i desmuntatge:   

- Sense llum artificial 321,80 

- Amb llum artificial 381,80 

 

 
Disposició final.  
 

En tot allò no regulat explícitament, s’atendrà a l’Ordenança General i Disposicions Legals 
vigents. 

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2017. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 

Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
10 de novembre de 2016. 
 
 Vist i plau, 
     L’ALCALDE,      EL SECRETARI, 
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