
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 

 

TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

Article 1.  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, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 2.  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. 

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 3.  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 de Palau-solità i Plegamans, 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 

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 puntual 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. 

*  Si l’activitat s’inclou dins del programa de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans 
o dels programes de Festes assenyalades per l’Ajuntament. 



* Si l’activitat és extraordinària, amb una repercussió global significativa per a la 
població, i es realitza difusió de la col·laboració amb l’Ajuntament. 

 

Estaran exempts del pagament de les taxes previstes les entitats esportives inscrites al 
Registre d’Entitats de Palau-solità i Plegamans que disposin d’equips federats en la pràctica de 
qualsevol esport, quan la utilització dels equipaments es dirigeixi a la pràctica d’aquest esport i 
per les persones que formen part de l’entitat de manera oficial. 
 
Quedaran exempts del pagament de les taxes aquelles activitats que tinguin relació directe 
amb l´activitat econòmica del municipi i que fomentin el seu desenvolupament, acreditant-se la 
concurrència de circumstàncies d’interès públic i establint-se dita exempció per via de conveni 
que serà aprovat pel ple de la corporació. 
 

No estan subjectes a la taxa els participants en competicions esportives organitzades per 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans o que aquest promociona directament. 

Es podrán establir gratuïtats o preus especials amb entitats, grups, etc. on per exemple 
s’estableixi un conveni d’utilització de l’equipament esportiu, en atenció a raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic. 

 
Esdeveniments de caràcter extraordinari: per a aquests casos es realitzarà per part de la 
Regidoria d’Esports, un estudi de costos específic per a fixar la taxa aplicable en cada cas. 
 
 
Article 6. Normes d’Aplicació 
 
- La reserva d’espais als equipaments esportius municipals per activitats esportives puntuals es 
realitzarà a les instal·lacions pel personal municipal d’esports d’aquestes. 
- El pagament de les taxes d’utilització dels equipaments esportius s’acreditarà en el moment 
de començar l’activitat a les pròpies instal·lacions esportives municipals. 
- Es considerarà ocupació periòdica continuada la reserva mensual dels equipaments 
especificats al Quadre de taxes. 
- Per optar a la reducció de quota de la taxa per ocupació periòdica continuada d’una 
instal·lació esportiva, s’haurà de demanar autorització a la Regidoria d’esports mitjançant 
instància presentada al Registre d’entrada de l’Ajuntament. 
- Actes amb finalitat de lucre: per poder llogar algun dels equipaments esportius municipals, cal 
justificar-ne la conveniència i s’adequarà als horaris lliures de la instal·lació. 
- L’ús d’una pista, camp, etc., amb reserva i exclusivitat, donarà dret a la utilització, sense 
càrrec, de les dutxes i vestidors. 
- Veure Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
Article 7. 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 (50%) 11,89  

Llum (100%) 23,74  

 

 €/hora 

Pista poliesportiva 17,33  

  

Preu suplementari Pista poliesportiva (per cada hora o fracció)  

Llum (50%) 2,49  

Llum (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 (50%) 2,49  

Llum (100%)  4,86  

 

 €/hora 

Pista de petanca (preu per pista) 3,55  

  



Preu suplementari Pista de petanca (per cada hora o fracció)  

Llum  4,86 

           

b) Instal·lacions tancades i 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 pista de terratzo (50%)  11,89  

Llum pista de terratzo (100%)   23,74  

Llum pista de parquet (50%)  11,89  

Llum pista de parquet (100%)   23,74  

Llum pista de parquet 1/3 (100%)  7,96  

Llum pista de parquet ½ (100%)  15,91  

  

    Pista Coberta 29,68 

    Pista Coberta amb espais complementaris 47,49 

  

Preu suplementari Pista Coberta (per cada hora o fracció)  

Llum pista de terratzo 23,74 

Llum pista de terratzo i espais complementaris 31,80 

  

    Gimnàs 1 i 2 (annexa pavelló) 11,89 

  

    Sala de reunions (annexa pavelló) 9,50 

 

2. Activitats i usos exclusius 

a) Cànon fix 

 

Activitats no esportives 

 



 

 

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 

     

Activitats físiques i esportives 

 

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  

 

I.E.M. Can Falguera 

    Camp de futbol (1 jornada)     118,76  

    (1/2 jornada a partir de 4 hores)      72,08  

 

    Pista poliesportiva (1 jornada)    142,50  

    (1/2 jornada a partir de 4 hores)      95,84  

 

    Instal·lació sencera (1 jornada)    296,90  

    (1/2 jornada a partir de 4 hores)    155,22  

 

b) Suplement segons la recaptació bruta de taquilla . 

 

    L’Ajuntament podrà convenir amb l’empresa o entitat usuàries un percentatge 
sobre el taquillatge a més, o en comptes, de la quantia corresponent. 

 



 

 

c) Suplements per altres serveis 

 

    - Utilització de la protecció del parquet del Pavelló   611,61 € 

     Utilització de la megafonia pròpia de l’equipament: 

  ús mínim de 4 hores        95,22 € 

  per cada hora d’excés o fracció    23,74 €/hora 

    - Utilització de marcador electrònic  

  ús mínim de 4 hores        95,01 € 

  per cada hora d’excés o fracció    23,74 €/hora 

- La utilització de serveis directes realitzats per empreses 
externes al propi Ajuntament implicarà el fer efectiu 
l’import del servei pressupostat per aquestes. 

    - Per un operari de control i manteniment (per hora o fracció)    20,07 €/hora 

 

Disposició final  

Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària 
celebrada a Palau-solità i Plegamans el 28 de desembre de 2019 i que entrarà en vigor el dia 1 
de gener de 2020, continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació expressa. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  

 
Palau-solità i Plegamans, 

L'Alcalde                                                          La secretària 

Oriol Lozano Rocabruna                                      M. Assumpció Rodríguez 
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