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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILI TZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 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 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de maig pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, enquadrada dins de 
les facultats reconegudes a les entitats locals en l’article 20.4.o) del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per 
el que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals. 
  
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions esportives següents: 

- Camp de futbol municipal 
- Pista poliesportiva coberta 

 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o utilitzin, de forma privativa, les instal·lacions 
esportives municipals. 
 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o incapacitats, les 
persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 
40 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran més exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que les 
contemplades en aquest article: 
 

a) Bonificació del 100% sobre la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives per part 
d’aquelles entitats o associacions degudament inscrites al registre d’entitats municipals (una vegada 
creat), que organitzin activitats lúdiques, esportives o socials, sempre que l’activitat a realitzar sigui 
promoguda per l’Ajuntament o bé es declari activitat de competència pròpia municipal i d’interès 
social o utilitat pública. Aquesta activitat serà compatible amb la percepció, si s’escau, de 
subvencions públiques.   
 

b) Bonificació del 100% sobre la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives per part 
d’aquelles entitats esportives degudament inscrites en el registre municipal d’entitats, que acreditin 
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la federació de la totalitat dels seus membres, així com l’assegurança esportiva en vigor. 
 

En tot cas, es requerirà l’autorització de l’Ajuntament per fer ús de les instal·lacions esportives per part 
d’aquestes entitats i/o associacions.   
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària per la utilització del Camp de Futbol de gespa artificial serà la següent: 
 

a) Utilització mig camp sense llum ....................................................................20,00 €/hora 
b) Utilització mig camp amb llum .......................................................................23,50 €/hora 
c) Utilització camp sencer sense llum ...............................................................40,00 €/hora 
d) Utilització camp sencer amb llum ..................................................................47,00 €/hora 
e) Abonament temporada (entre 50 i 100 partits) ..............................................20,00€/partit 

 
Per l’abonament de temporada s’exigeix un compromís de 50 partits mínims a disputar. En cas de no fer-se 
efectius, s’haurà de realitzar el pagament d’aquells que manquin per disputar, únicament deslliurant-se 
d’aquesta obligació en cas de suspensió de la lliga.  
 
El pagament de l’abonament de temporada es realitzarà de forma bimensual. Aquest abonament, en tant 
resti en vigor, donarà dret a la persona, entitat o associació que ho adquireixi, a la reserva gratuïta d’un 
espai, designat per la Regidoria d’Esports,  per la col·locació pel seu compte en aquest d’una Lona 
Publicitària amb les  mides 120x80 o 220x140, essent el sol·licitant l’encarregat tant  de la seva 
instal·lació, com de la retirada en el termini màxim de 10 dies laborables des de la data d’esgotament de 
l’abonament adquirit.  
 
2. La quota tributària per la utilització de la Pista Poliesportiva coberta serà la següent: 
 

a) Utilització pista sencera sense llum .............................................................10,00 €/hora 
b) Utilització pista sencera amb llum ................................................................14,00 €/hora 

 
3. Es preveu un 10% de descompte sobre aquestes quotes, tant per utilització del camp de futbol com de la 
pista poliesportiva coberta, per abonaments de 10 hores i un 15% de descompte per abonaments de 20 
hores, sempre que es faci el pagament per avançat.  
 
Article 7. Període impositiu 
 
El període impositiu és el temps durant el qual ha tingut lloc la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals.  
 
Article 8. Meritació 
 
1. La taxa es merita i, per tant, neix l’obligació de contribuir, en el moment en què es sol·licita la utilització de 
les instal·lacions esportives municipals. 
 
2. Quan s’ha produït la utilització de la instal·lació esportiva municipal sense sol·licitar autorització, la 
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta utilització.  
 
Article 9. Normes de gestió, liquidació i ingrés 
 
1. Els interessats en la utilització de les instal·lacions esportives municipals hauran de presentar la seva 
sol·licitud d’autorització al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. 
 
2. L’Ajuntament haurà de resoldre la sol·licitud d’utilització i liquidar, en el mateix document, la taxa 
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corresponent, conforme a la present ordenança. 
 
Article 10. Devolucions 
 
1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de l’import de la taxa quan la utilització de les 
instal·lacions esportives municipals no s’hagi pogut fer per causa imputable a l’Ajuntament, sempre que 
s’acrediti el seu pagament.  
 
2. S’entendrà causa imputable a l’Ajuntament l’originada exclusivament per voluntat municipal que no estigui 
motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments 
dels interessats.  
 
Article 11. Indemnitzacions per la destrucció o det eriorament del domini públic 
 
1. De conformitat amb el que preveu l’article 24, paràgraf cinquè 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, quan la utilització de la 
instal·lació esportiva comporti la destrucció o deteriorament de la mateixa, el beneficiari, sense perjudici del 
pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives 
despeses del reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ del seu import. 
 
2. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels béns 
destruïts o l’import de la deterioració dels danyats. 
 
3. No es podran condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a que es refereix el 
present apartat.  
 
Article 12. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que a les 
mateixes corresponguin, s’aplicaran les normes contingudes en la Llei general tributària i en les disposicions 
que la complementen i desenvolupen.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al dia següent a la seva publicació, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 20 de gener de 2017. Publicació 
BOPT núm. 76 de 20.04.2017 
 


