
                                                                                                                                                                                

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  21 

 

 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ 

DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS MUNICIPALS. 

 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
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 a 19 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 estableix la taxa 
pels serveis de piscina i pistes de tennis municipals que es regirà per aquesta 
Ordenança Fiscal. 
 
Article 2. Fet Imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de piscina i pistes 
de tennis municipals especificats en els tarifes contingudes a l’article 6 de la 
present Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
fisíques que resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet 
imposable de la taxa. 
 
Article 4. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d’una infracció tributària o que col.laborin a cometre-la. 
 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 
 

Article 5.-  Beneficis fiscals 
 
En l’adquisició dels abonaments que s’indiquen abans del 20 de juny , 
s’aplicaran les bonificacions que s’esmenten: 



 

 Abonament menor de 16 anys ............     10% 

 Abonament adult   ...............................     10% 

 Abonament familiar  ............................     15% 
 
Article 6.-  Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 
1.-  Entrades      
    Laborables Dissabtes i festius 
      Empadronats  No empadronats 
Menors 3 anys  gratuïta gratuïta  gratuïta 
Menor 16 anys  3,00 €  3,00 €   4,50 € 
Adult (major 16 anys)  4,00 €  4,00 €   8,00 € 
Major 65 anys   2,00 €  2,00 €   2,00 € 

 
2.-  Paquets 
 
2.1  Paquet de 5 entrades 
 
Menor 16 anys   12,00 € 
Adult     17,00 € 
Major 65anys     7,00 € 
 
2.2  Paquet de 10 entrades 
 
Menor de 16 anys   20,00 € 
Adult     30,00 € 
Major 65 anys   10,00 € 
 
2.3 Paquet de 10 entrades per entitats del municipi que organitzin estades 
esportives, casals….  10,00 €. 
 
3.-  Abonaments 
 
3.1  Abonaments temporada 
 
Menor 16 anys    40,00€ 
Adult     70,00 € 
Major 65 anys   20,00 € 
 
3.2  Abonaments familiars 
 
Per a tots els  membres  de  la  unitat  familiar  (no acumulable amb altres 
descomptes)          170,00 € 
 

Tennis /Pàdel (Preu hora) 
Persones empadronades al municipi 
  Menors 14 anys acompanyats  
     Sense llum artificial ......................................   1,50 € 



Amb llum artificial ..........................................   3,00 € 
  Adults 
     Sense llum artificial ......................................   3,00 € 
     Amb llum artificial .........................................   6,00 € 
  Abonament semestral 
     Adults ...........................................................     60,00 € 
     Menors 14 anys acompanyats ......................     30,00 € 
 
Persones no empadronades al municipi 
   Menors 14 anys acompanyats  
     Sense llum artificial ......................................   2,25 € 

Amb llum artificial ..........................................   4,25 € 
    Adults 
     Sense llum artificial ......................................   4,50 € 
     Amb llum artificial .........................................   8,00 € 
    Abonament semestral 
     Adults ...........................................................     80,00 € 
     Menors 14 anys acompanyats ......................     45,00 € 

 
Ús del pavelló poliesportiu i nau polivalent 

Dia laborable, de dilluns a divendres,  
   per hora o fracció .......................................   27,55 € 
Dia festiu, per hora o fracció .........................      45,90 € 
Tot el dia, de 9 a 18 hores ............................         164,20 € 
Torneigs organitzats per entitats o clubs .......         328,45 € 
 

Ús de les instal·lacions municipals per a activitats no esportives :   
Actes no esportius sense finalitat de lucre ....     328,45 € 
Actes no esportius amb finalitat lucrativa ......   1.642,20 € 
Pernoctació grups d’escoltes, entitats de 
Lleure, etc...inscrites i sense ànim de lucre 
                    a) Fins a 20 persones.................      25,00 € 
                    b) Més de 20 persones...............   50,00 € 
 

Ús de les instal·lacions culturals: Porxos de Can Laporta, sala d’actes de la 
Societat de Socors Mutus i Sala de Plens de l´Ajuntament: 
a) Per part d’empreses privades o particulars 

 Per hora..................................................   51,00 € 

 Per ½ jornada de matí o tarda................ 204,00 € 

 Per jornada completa............................. 357,00 € 
b) Per entitats sense ànim de lucre. L’ús serà gratuït. 

 
Article 7.  Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acreditarà quan s’iniccï la prestació del servei. La quota anual es 
irreduïble sigui quin sigui el moment en que es sol.liciti el servei. 
 
Article 8.  Règim de declaració i d’ingrés 
 



Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada 
aprofitament sol.licitat o realitzat . 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 10 de 
novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de 
desembre, començarà a  regir a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent 
mentre no s’acordi la  modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 
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