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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31.  

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS 

 

Article 1r. 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 de conformitat amb el que es disposa als 

articles 15 a 19 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), aquest 

Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives del 

municipi d'Alguaire: Pavelló Poliesportiu, Pista de Pàdel, Camp de Futbol, Piscines 

Municipals i pista de tennis del recinte de les Piscines 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació de serveis o de realització 

d'activitats esportives dins les instal·lacions esportives municipals. 

Article 3r. Subjectes Passius 

Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària, 

que sol·licitin o utilitzin els serveis de les instal·lacions esportives municipals. 

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 4rt. Responsables  

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.  

Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 

l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les 

seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.  
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La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 

en la Llei General Tributària.  

Article 5è. Beneficis Fiscals 

La utilització del Pavelló serà gratuïta per a les escoles, clubs i entitats del municipi 

d’Alguaire en els següents casos: 

a) Les escoles, quan la utilització es faci dins de l'horari escolar. 

b) Les entitats esportives i clubs, quan la utilització es faci en dies i hores prèviament 

acordats. 

Per obtenir aquesta gratuïtat, tant les escoles com les entitats esportives hauran de signar 

un conveni amb l'Ajuntament, d’acord amb els models establerts en el Reglament bàsic 

d’ús del Pavelló esportiu municipal d’Alguaire. (BOP núm. 6 de data 12/01/2012).  

Article 6è. Quota Tributària 

Les quotes a satisfer pels conceptes recollits en aquesta normativa són les fixades a 

continuació: 

6.1 Quotes activitats instal·lacions esportives (Pavelló, Pista de Pàdel, Piscines i pista 

de tennis del recinte de les piscines) realitzades pels particulars de la vila: 

Activitats dirigides Quota mensual 

1 hora activitat setmanal 22 € 

+ d’1 hora d’activitat setmanal 30 € 

Pàdel / Pista tennis piscines  

1 hora pàdel/tennis setmanal 15 € 

2 hores pàdel/tennis setmanal 25 € 

Activitats + pàdel  

+ d’1 hora d’activitat setmanal + joc pàdel indefinit 45 € 

Gimnàs Pavelló  

Per activitats no dirigides 20 € 

 

6.2. Quotes utilització  Pista  i Gimnàs del Pavelló Municipal:  

Utilització per empreses, entitats i clubs (que no tinguin signat 

el conveni amb l’Ajuntament)  i particulars de la vila 
Quota €/h 

 

½ pista 

pista sencera 

Gimnàs (en el cas dels particulars de la vila, quan l’ús sigui 

esporàdic). 

 

10 €/h 

20 €/h 

5 €/h 
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Utilització per empreses, escoles, entitats i clubs de fora vila* 

* En el cas que la seva utilització es sol·liciti per un període mínim d’un 

mes, i que les activitats sol·licitades tinguin una freqüència setmanal, la 

quota establerta es reduirà en un 50%. 

½ pista 

pista sencera 

Gimnàs 

 

 

 

20 €/h 

40 €/h 

10 €/h 

Utilització recinte Pavelló Poliesportiu per a organitzar actes 

puntuals d’empreses, entitats i clubs de la vila que no tinguin 

signat el conveni amb l’Ajuntament. 

25 €/h 

 

Utilització recinte Pavelló Poliesportiu per a organitzar actes 

puntuals d’empreses, entitats i clubs de fora de la vila 
50 €/h 

 

6.3. Quotes utilització Pista de Pàdel/Pista de tennis Piscines 

 Quota €  

Utilització per particulars  

(pel que fa als particulars, aquesta quota s’eximirà si abonen la 

quota mensual de l’apartat 6.1. del present article)  

5,00 €/hora/ 

persona 

 

 

6.4. Quotes utilització Camp de Fútbol: 

 Quota € 

Utilització per empreses, entitats i clubs que no tinguin signat 

el conveni amb l’Ajuntament, i particulars de la vila 

1.1.- Entrenaments:  

         1.1.1. ½ pista 

         1.1.2. Sencera 

1.2.- Partits: 

        1.2.1. ½ pista 

        1.2.2. Sencera 

 

 

 

       

       10,00 €/dia 

20,00 €/dia 

 

 

       10,00 €/dia 

20,00 €/dia 

Utilització per empreses, escoles, entitats i clubs de fora la vila 

2.1.- Entrenaments 

2.2.- Partits 

 

 

30,00€/dia 

       40,00€/dia 
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Article 6è. Gestió  

El pagament de la taxa s’efectuarà abans de fer-se l’activitat, en el període de temps que 

hi ha entre l’aprovació de l’ús i la realització de l’activitat.  

Els preus s´hauran de pagar per avançat, un cop aprovada la sol·licitud d´ús per part del 

responsable de la instal·lació.  

L´import satisfet podrà ser retornat prèvia sol·licitud i justificació a l’Ajuntament en el 

cas que no s'arribés a fer ús de la instal·lació per causes d’accident o malaltia 

imputables al sol·licitant, únicament pel període efectiu que concorri el motiu de baixa.  

L´import satisfet no serà retornat per causes imputables al sol·licitant. 

En cap cas l’usuari (entitat o grup de persones) podrà cedir l’ús de la instal·lació 

concedit, ni una part, a cap altra entitat o grup de persones, sigui quina sigui la seva 

finalitat.  

El còmput de temps per aplicar les taxes serà per hora sencera.  

Les despeses addicionals que generin activitats especials (esportives i no esportives), 

com per exemple el cost d’assegurances, seran a càrrec de l’entitat o persona 

sol·licitant, a part de la taxa per l’ús de la instal·lació.   

Article 7è. Pagament 

El pagament de la taxa s’efectuarà un cop comunicada la corresponent liquidació. En 

cas de no efectuar-se el pagament de la liquidació aquesta serà exigida pel procediment 

de constrenyiment. 

Sempre que es vulgui donar de baixa caldrà fer-ho mitjançant sol·licitud escrita 

presentada al Registre General de l' Ajuntament amb 15 dies d' antelació abans de 

finalitzar el trimestre, indicant els motius. L'incompliment d'aquest termini determina el 

dret de l’Ajuntament per a seguir exigint la taxa mensual o trimestral de que es tracti.  

La baixa de la taxa computarà en tot cas, a partir del mes següent en el que s’ha efectuat 

la sol·licitud. En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament d’un trimestre, es 

procedirà automàticament a la baixa del servei de l’usuari, que no es podrà gaudir fins 

que no hagi reintegrat les liquidacions degudes.  

Article 8è. Meritament 

La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé 

en el moment d’utilització del servei. 
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Article 9è. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions es regiran pel que disposa la Llei general tributària i la 

normativa que la desplega. 

Disposició Addicional 1a 

Aquesta ordenança fiscal no serà d’aplicació per a la utilització de les piscines municipals. Els 

seus preus venen fixats en l’ordenança fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei de 

piscines i instal·lacions anàlogues 

 

Disposició Addicional 2a. 

Per al cas que les activitats dirigides siguin gestionades de forma indirecta, la gestió dels 

cobraments de les taxes seran a càrrec del contractista. 

 

Disposició Derogatòria 

Amb la present ordenança queda derogada la previsió continguda en l’article 3. Quota Tributària  

següent: 

 

Pista de tennis amb llum.................................................................................2,00 euros. 
 

corresponent a l’ordenança fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei de piscines i 

instal·lacions anàlogues. 

 

 

Disposició Final 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de 

Lleida. El seu període de vigència es mantindrà mentre no s’acordi la seva modificació 

o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten 

vigents. 

 

 

 


