
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN LES 

INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 o) 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 de serveis 

i la realització d’activitats en les instal·lacions esportives municipals que es 

regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització 

d’activitats de competència local en les instal·lacions esportives municipals. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre General Tributària, que sol·licitin o es beneficiïn de 

la prestació de serveis o la realització d’activitats en les instal·lacions esportives 

municipals. 

 

Article 4. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals en els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General 

Tributària. 

 

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. 

 

 

 

 



Article 5. Beneficis fiscals 

 

1. Els alumnes del Col·legi Públic Duran Estrany i els equips dels clubs esportius 

locals federats, - així com pel que respecte les activitats extraordinàries 

organitzades o patrocinades per l’Ajuntament - , podran utilitzar gratuïtament les 

instal·lacions a què es refereix la present Ordenança, en l’horari i en les dates que 

els mateixos centres i organismes proposin; a tal efecte, hauran de presentar, amb 

un mes d’antelació, la programació d’activitats a desenvolupar en cada trimestre 

natural, proposta que haurà d’obtenir l’aprovació de la Batllia o del Regidor 

d’Esports per delegació d’aquella. La Batllia o el Regidor d’Esports, per 

delegació, resoldrà igualment les coincidències que es puguin plantejar entre les 

activitats programades per a dues o més entitats.      

  

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

 

PISCINA                          TARIFA 

Abonament diari individual                        1,50 euros 

Abonament temporada estiu individual                          26,00 euros 

Abonament temporada estiu per a 2 

usuaris d’unitat familiar    

                         40 euros 

Abonament temporada estiu per a 3 

usuaris d’unitat familiar    

                        54,00 euros 

Abonament temporada estiu per a 4 

usuaris d’unitat familiar    

                         57 euros 

Abonament temporada estiu per a 5 

usuaris o més d’unitat familiar   

                         62 euros 

 

 

 

TENNIS – per hora (persona)                         TARIFA 

Sense enllumenat                         GRATUÏT AMB 

CARNET//3€ SENSE CARNET 

(persona) 

Amb  enllumenat    +2,00 euros complementari hora/ 

fracció (total) 

Cursos privats – per hora     Conveni amb l’Ajuntament 

Sense enllumenat                       - 

Amb enllumenat                         - 

 

FUTBOL  Sala- per hora (persona)                       TARIFA 

Sense enllumenat GRATUÏT amb carnet//3€ sense carnet 

(persona) 



Amb enllumenat  + 2,00 euros complementari hora/ 

fracció (total) 

 

FUTBOL – per hora                        TARIFA 

Camp de gespa:                        

Mig camp (Futbol 7)  

Sense enllumenat GRATUÏT AMB CARNET// 20 € 

sense carnet (camp) 

Amb enllumenat    + 3,00 euros complementari hora/ 

fracció (total) 

Camp complet (Futbol 11)                       

Sense enllumenat Gratuït amb carnet//                     40,00 

euros sense carnet (camp) 

Amb  enllumenat    + 6,00 euros complementari hora/ 

fracció (total) 

 

 

Abonament temporada anual  TARIFA 

Futbol Sala - Tennis 50€ 

Abonament temporada anual TARIFA 

Futbol 50€ 

 

 

                                                                                

 

PÀDEL – per hora i mitja 

Sense enllumenat 

Amb enllumenat 

TARIFA 

20€ 

22€ 

 

                                                      

Article 7. Acreditament 

 

La taxa s’acredita i s’inicia l’obligació de contribuir quan es presenta la 

sol·licitud del servei i/o activitat – a les oficines municipals o a les instal·lacions 

situades en el recinte esportiu - o en el moment d’entrada en les instal·lacions 

esportives, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament 

corresponent. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. El pagament de les tarifes pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà 

en el moment de la sol·licitud del servei i/o activitat o en el moment d’entrada en 

el recinte esportiu per a la utilització de dites instal·lacions. 

 

2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el 

moment de formular la sol·licitud. 



 

3. El pagament es farà a les oficines municipals i/o a les instal·lacions esportives 

situades en el recinte. 

 

4. Els imports recaptats s’ingressaran mensualment als comptes restringits oberts 

a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que 

determini l’Ajuntament, seguint les instruccions que, en aquest efecte, roman 

autoritzada a dictar la Tresoreria municipal. 

 

Article 9. Bonificacions 

 

S’aplicaran les següents modificacions: 

 

- Bonificació del 80% a totes aquelles persones que estiguin empadronats a 

Llubí, i estiguessin al corrent del pagament amb l’Ajuntament, per la 

utilització de les pistes de tennis i futbol sala. 

 

- Bonificació del 30% a totes aquelles persones que estiguin empadronats a 

Llubí, i estiguessin al corrent de pagament amb l’Ajuntament, per la 

utilització de les pistes de padel. 

 

- Bonificació del 100% a totes aquelles persones que estiguin empadronats 

a Llubí, i estiguessin al corrent de pagament amb l’Ajuntament, per la 

utilització del camp de futbol de gespa artificial. 

 

- Bonificació del 20% a tots aquells grups superiors a 10 persones que 

utilitzin la piscina per celebracions prèvia comunicació a l’Ajuntament. 

 

- Bonificació del 40% a tots aquells grups superiors a 20 persones que 

utilitzin la piscina per celebracions prèvia comunicació a l’Ajuntament. 

 

- Bonificació del 33% a totes aquelles persones que estiguin empadronats a 

Llubí per l’abonament diari individual de la piscina municipal. 

 

- Bonificació del 100% pels nins i nines de 0 a 2 anys per l’abonament de 

piscina  temporada d’estiu  individual. 

 

 

Article 10. Infraccions i sancions 

 

1. Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen 

els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària. 

 



2. El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la 

defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la 

penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents. 

 

 

 

Llubí, 01 de setembre de 2015. 

 

La Batlessa, 

 

 

Magdalena Perelló Frontera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


