
 
 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim 
local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.3 i 4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 
19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d'utilització privativa de les 
instal·lacions esportives municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions esportives municipals, 
concretament del pavelló municipal i dels camps de futbol municipal, d'acord amb les tarifes contingudes en l'article 
6 d'aquest Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
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 la utilització privativa de les instal·lacions esportives municipals que 
constitueixen el fet imposable de la taxa aquí regulada. 
 
Article 4. Responsables i successors 
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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense 
personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
Les entitats sense finalitat lucrativa registrades al Fitxer General d’entitats de l’Ajuntament de l’Esquirol estaran 
exemptes d’haver de satisfer aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les següents tarifes: 
 
a. Pavelló municipal 
 
Ús esportiu  
Tota la pista, sense il·luminació 18,00 Eur / hora 
Tota la pista, amb il·luminació 22,00 Eur / hora 
Mitja pista, sense il·luminació 9,00 Eur / hora 
Mitja pista, amb il·luminació 11,00 Eur / hora 
Competicions esportives, pista sencera 30,00 Euros / partit 
Ús del gimnàs 6,00 Eur / hora 
Utilització del búlder d’escalada: 
1 sessió, per persona 
Abonament de 10 sessions 

 
1,00 Eur 
5,00 Eur 

Ús no esportiu  
Per cada hora d’ús o fracció 30,00 Eur 
Instal·lació de sòl artificial protector (bateco) 200,00 Eur 
 
b. Camps de futbol 
 
Mig dia, matí (de 9.00 a 15.00) o tarda (16.00 a 22.00) 100,00 Eur 
Tot el dia (de 9.00 a 22.00) 150,00 Eur 
Il·luminació artificial 5,00 Eur /hora 
 



 
 

 

 

Si la utilització privativa sol·licitada comprèn un període de temps superior als dos dies consecutius, s’aplicarà a la 
tarifa que en resulti una bonificació del 20%. 
 
En qualsevol cas, aquesta bonificació no s’aplicarà sobre la taxa que en resulti per la utilització d’il·luminació 
artificial 
 
2. En el cas del pavelló municipal, les tarifes contemplen la utilització de l'equipament pel termini de temps indicat, 
que no inclou el temps d'utilització dels vestidors prèvia i posterior a la utilització de l'equipament que es tracti. 
 
Article 7. Acreditament 
La taxa s'acredita i neix de l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat que constitueix el fet imposable. 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquestes 
efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient es complimentarà també degudament l'imprès 
d'autoliquidació. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, 
resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança General. 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació estatal i 
autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 7 de novembre 
de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data 29 de desembre de 2016, entrarà en vigor al dia següent al 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 


