
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
 

TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
 
 
Article 1r.  Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a l’ús dels espais esportius propietat de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius a l’ús d’espais esportius 
propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ja sigui en recintes esportius com en 
recintes escolars. 
 
No estan subjectes a la taxa els participants en competicions esportives organitzades per 
l’Ajuntament o que aquest promociona directament. 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per la utilització d’instal·lacions esportives, 
per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais esmentats. 
 
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les 
instal·lacions i dels serveis que contempla aquesta taxa. 
 
 
Article 3r.  Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei general tributària que sol·licitin la 
prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per l’ús de les 
instal·lacions esportives propietat de l’Ajuntament, siguin ells o els seus associats o 
representants, i per la participació en els programes esportius. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques 
o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària. 
Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de la fallida, concursos, societats i entitats en general en el supòsit i amb l’abast 
que estableix la Llei general tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Els centres escolars de Palau-solità i Plegamans, en relació a les tarifes per l’ús d’espais 
esportius, es troben exempts del pagament de les taxes que regula aquesta ordenança. 
 



Les entitats, centres escolars, clubs i grups organitzats de la població, amb vista a l’ús 
d’instal·lacions per tota la temporada esportiva, gaudiran d’exempció de les taxes regulades en 
aquesta ordenança en les categories d’edats menors de 18 anys, de forma acotada a la 
instal·lació principal que utilitzin. 
 
Estan exempts de pagament per la utilització de les instal·lacions esportives, els col·lectius, les 
organitzacions polítiques i les entitats de Palau-solità i Plegamans sense afany de lucre i 
inscrites al Registre Municipal d’entitats corresponent, sempre que l’activitat per la qual es 
demana la utilització sigui d’interès general per a la població. L’exempció no afectarà a 
l’establert a l’article 6è, epígraf primer, apartat 2.a) d’aquesta ordenança. 
 
Les entitats de Palau-solità i Plegamans sense afany de lucre i inscrites al Registre d’Entitats 
de Palau-solità i Plegamans gaudiran d’una bonificació de la quota tributària de fins al 100% 
segons grau d’implicació que s’acordi en els supòsits següents: 
 
*  Que assumeixin la gestió d’instal·lacions esportives municipals, de conformitat amb el 
conveni regulador o el decret d’autorització d’ús. 
*  Que l’activitat desenvolupada sigui considerada d’interès en el desenvolupament social 
d’activitats de caire esportiu en la població en general. 
 
 
Article 6. Quota Tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que contenen els epígrafs 
següents per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 
Epígraf 1r. Tarifes per a ús d’espais esportius 
 
1. Ús dels diferents espais esportius 
 
a) Instal·lacions descobertes (per cada hora o fracció) €/hora 
    Camp de futbol-11 de gespa 65,32  
    Camp de futbol-11 de sauló 13,54  
    Camp de futbol-7 de gespa 47,49  
    Camp de futbol-7 de sauló 8,30  
    Camp de futbol-5 de gespa 41,56  
  
Preu suplementari Camp de futbol (per cada hora o fracció)  
Llum artificial en entrenaments (50%) 11,89  
Llum artificial en competició (100%) 23,74  

 
 €/hora 
Pista poliesportiva 17,33  
  
Preu suplementari Pista poliesportiva (per cada hora o fracció)  
Llum artificial en entrenaments (50%) 2,49  
Llum artificial en competició (100%) 4,86  

 
 



 

 

Pista de tennis  
Partits individuals €/hora 

    Franja baixa de 08.00 a 16.00 h. 4,86  
    Franja alta de 17.00 a 23.00 h. 7,23  
    Preu jove en franja baixa (fins a 16 anys) 3,68  

Partits dobles  
    Franja baixa de 08.00 a 16.00 h.  6,64  
    Franja alta de 17.00 a 23.00 h. 9,02  
    Preu jove en franja baixa (fins a 16 anys) 5,09  
  
Preu suplementari Pista tennis (per cada hora o fracció)  
Llum artificial en entrenaments (50%) 2,49  
Llum artificial en competició (100%)  4,86  

 
 €/hora 
Pista de petanca (preu per pista) 3,55  
  
Preu suplementari Pista de petanca (per cada hora o fracció)  
Llum artificial  4,86 

           
 
b) Instal·lacions cobertes  (per cada hora o fracció) €/hora 
 
    Pavelló pista de terratzo     29,68  
    Pavelló pista de parquet 3/3     47,49  
    Pavelló pista de parquet 1/3     16,62  
    Pavelló pista de parquet ½     23,74  
 
Preu suplementari Pavelló (per cada hora o fracció) 
Llum artificial pista de terratzo entrenaments (50%)  11,89  
Llum artificial pista de terratzo competició (100%)   23,74  
Llum artificial pista de parquet entrenaments (50%)  11,89  
Llum artificial pista de parquet competició (100%)   23,74  
Llum artificial pista de parquet 1/3 entrenament (100%)  7,96  
Llum artificial pista de parquet ½ competició (100%)  15,91  
  
    Gimnàs 1 i 2 (annexa pavelló) 11,89 
  
    Sala de reunions (annexa pavelló) 9,50 

 
    
2. Festivals i usos exclusius 
 
a) Cànon fix 
 
Festivals no esportius 
 
Pavelló Municipal d’Esports 
    Pista de parquet (les 4 primeres hores)    520,86 € 
    Per cada hora d’excés o fracció       80,39 €/hora 



 
    Pista de terratzo (les 4 primeres hores)    415,66 € 
    Per cada hora d’excés o fracció       59,41 €/hora 
 
    Les dues pistes (les 4 primeres hores)    936,51 € 
    Per cada hora d’excés o fracció     139,77 €/hora 
 
Camp Municipal de Futbol 
    Camp de futbol-11 (les 4 primeres hores)    520,86 € 
    Per cada hora d’excés o fracció         80,39 €/hora 
 
   Camp de futbol-5 (les 4 primeres hores)    415,66 € 
Per cada hora d’excés o fracció   59,38 €/hora 
 
I.E.M. Can Cortès 
    Pista poliesportiva (les 4 primeres hores) 296,90 € 
    Per cada hora d’excés o fracció    35,63 €/hora 
 
I.E.M. Can Falguera 
    Camp de futbol (les 4 primeres hores) 356,27 € 
    Per cada hora d’excés o fracció    47,49 €/hora 
  
    Pista poliesportiva (les 4 primeres hores)  296,90 € 
    Per cada hora d’excés o fracció   35,63 €/hora 
  
    Instal·lació sencera (les 4 primeres hores)  712,54 € 
    Per cada hora d’excés o fracció   95,01 €/hora 

     
Festivals esportius i torneigs 
 
Pavelló Municipal d’Esports € 
    Pista de parquet (1 jornada)     178,85 
    (1/2 jornada a partir de 4 hores)      95,84 
 
    Pista de terratzo (1 jornada)       
    (1/2 jornada a partir de 4 hores)    

142,50  
  83,96 

 
    Les dues pistes (1 jornada)     321,35  
    (1/2 jornada a partir de 4 hores)    178,97  
 
Camp Municipal de Futbol 
    Camp de futbol-11 (1 jornada)    178,85 
    (1/2 jornada a partir de 4 hores)      95,84  
 
    Camp de futbol-5 (1 jornada)    142,50  
    (1/2 jornada a partir de 4 hores)      83,96  
 
I.E.M. Can Cortès 
    Pista poliesportiva (1 jornada)    142,50  
    (1/2 jornada a partir de 4 hores)    83,96  




