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F12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del que estableixen  els articles 20 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós  de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a 
l’ús, utilització i aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals. 
 
Article 2. Fet imposable 
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial de les següents 
instal·lacions esportives: 

- Piscina Torre d’en Guiu 

- Pistes de tennis 

- Camp de futbol 
 
Article 3. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei 
general tributària, que  utilitzin qualsevol dels espais esmentats en l’article anterior. 
 
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 exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
 
2.L’Alcalde podrà establir una bonificació, de fins al 100 % de la taxa per l’ús dels 
espais cedits quan les activitats a realitzar es considerin d’interès general pel 
municipi. 
 
Article 6. Quota tributària 
 

PISCINA TORRE D’EN GUIU 
Empadronats 

No 

empadronats 

Entrada individual * 0,50 €  8,00 € 
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* En el moment de comprar l’entrada caldrà presentar el DNI. En cas de no 
tenir DNI o no ser correcta l’adreça que hi consti, caldrà aportar un 
document del padró d’habitants justificant la residència al municipi. 
 
 
PISTES DE TENNIS I PÀDEL  

 Empadronats No 

empadronats 

1 hora i 30 minurs de reserva de pista amb llum 

natural  

 

10 € 

 

15 € 

1 hora i 30 minurs de reserva de pista amb 

enllumenat artificial 

 

14 € 

 

21 € 

La liquidació de la taxa es materialitzarà exclusivament mitjançant una aplicació de 

tetefonia mòbil. Una sola persona usuària haurà de fer la reserva de la pista, 

malgrat els usuaris puguin ser fins a 4 de forma simulàtina (partit de dobles). 

La persona usuària, sota la seva responsabilitat, liquidarà la taxa tenint en compte la 

condició d’empadronades o no de la resta de persones usuàries. En el supòsit de 

paritat entre persones empadronades i no empadornades, es liquidarà la taxa en la 

condició d’empadronada. 

La condició de convidat a l’aplicació equival a la condició de no empadronat. El 

canvi de convidat a persona empadronada es realitzarà des de les oficines 

municipals previa comprovació de les dades i amb expressa autorització de la 

persona. 

La pèrdua de la condició de persona empadronada donarà lloc al canvi a la condició 

de persona convidada.  

La discriminació entre llum natural i llum artificial es determina des de l’aplicació, 

sense discrecionalitat per part de la persona usuària.  

 
2. L’accés a la piscina dels menors de 5 anys serà gratuït i caldrà que vagin 
sempre acompanyats per un major d’edat. 
 
3. Per poder gaudir de la tarifa del camp de futbol d’empadronat caldrà que com a 
mínim el 50% del usuaris estiguin empadronats. 

 
 
Article 7. Normes de gestió 
1. En l’acord de concessió o autorització s’establirà la fiança a dipositar, dipòsit 
que es realitzarà amb caràcter previ a la utilització de la sala i que es retornarà un 
cop comprovat el seu correcte estat. 
 
2. El cost de totes les actuacions originades amb motiu de la utilització incorrecta 
de les instal·lacions que superin l'import de la fiança constituïda, seran 
repercutides a l'usuari mitjançant la notificació de l'oportuna liquidació de 
despeses. 
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3. L’ús continuat fa referència a la reserva d’ús de la instal·lació durant els dies i 
hores que es determinin i s’establirà per mesos o anys, no essent possible la seva 
reserva per setmanes discontinues o la modificació dels dies i hores sense 
continuïtat. 
 
4. La liquidació de la quota corresponent a cada mes, en el cas d’ús continuat, es 
farà d’acord amb els dies i hores reservats corresponents al mes en qüestió i 
tindrà lloc els primers cinc dies del mes que s’està liquidant. 
 
Article 8. Meritació 
La taxa es meritarà en el moment que es realitzi la reserva de l’espai. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega. 
 
Modificació 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de  14 de maig de 2020 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, CVE 2020-
05251, de data 12 de juny de 2020. Sense haver-se produït cap reclamació, 
d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat 
al BOP, CVE 2020-05251, de data 7 d’agost de 2020. 
 


