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Ordenança Fiscal Núm. 16 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPOR TIVES MUNICIPALS  

 
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, 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 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
utilització de les instal·lacions esportives municipals. 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de les 

instal·lacions esportives del Camp de Futbol i del Poliesportiu Municipal, pista interior i 
exterior. 
 

2. No estan subjectes a la taxa les entitats esportives de l’Arboç per la utilització de les 
instal·lacions esportives municipals. 

 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 33 de la Llei General Tributària que utilitzin, de forma privativa, les instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Article 4è. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d'una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la. 
 
2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a 

la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Quota tributària  
 
1. La quota tributària per la utilització del Camp de Futbol, Gespa i Sorra, i de la pista interior 

Poliesportiu serà la següent: 
 

Camp de Futbol de Gespa: 
a) Utilització Camp de Futbol 11, Federat ......................................................... 40,00 €/partit 
b) Utilització Camp de Futbol 11, no Federat .................................................... 50,00 €/partit  
c) Utilització Camp de Futbol 7, Federat ........................................................... 25,00 €/partit 
d) Utilització Camp de Futbol 7, no Federat ...................................................... 35,00 €/partit 

 
Poliesportiu: 
a) Per cada partit ................................................................................................ 35,00 €/hora 
b) Per utilització per part del Consell Esportiu, Federació o altres estaments esportius .......  40,00 €/hora 
c) Utilització per torneig fins a 4 hores .................................................................................. 60,00 € 
d) Utilització per torneig de 5 a 8 hores ............................................................................... 100,00 € 
e) Utilització per torneig més de 8 hores ............................................................................. 150,00 € 

 
2. En cas d’utilitzar la pista exterior del Polisportiu les tarifes previstes en el punt anterior es 

reduiran el 100%, però hauran de fer-se càrrec del cost elèctric que suposa 10 €/hora. 
 
En cas de que la utilització de les instal·lacions esportives municipals es realitzés en horari 
tarda/nit, sent necessari l’enllumenat de les mateixes, les tarifes previstes al Camp de Futbol de 
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Gespa, lletres b) i d) i al Poliesportiu, lletres a), b), c), d) i e) de l’epígraf 1, s’incrementaran en 5,00 
€. 
 
En cas de reservar la utilització de les instal·lacions esportives municipals per 10 o més ocasions, 
les tarifes previstes al Camp de Futbol, lletres b) i d) i al Poliesportiu, lletres a), b), c), d) i e) de 
l’epígraf 1 es disminuiran en un 40 %. 
 
En cas de que la utilització de les instal·lacions esportives municipals es realitzés en diumenge o 
festiu, les tarifes previstes al Camp de Futbol, lletres b) i d) i al Poliesportiu, lletres a), b), c), d) i e) 
de l’epígraf s’incrementaran en un 50 %.  
 
Article 6è. Beneficis fiscals  
 
No es preveuen beneficis fiscals.  
 
Article 7è. Normes especials d’aplicació d’aquesta taxa  
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals 

porti aparellada la destrucció o deteriorament d’aquest, el beneficiari, sense perjudici del 
pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 
2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor 

dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
3. No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 

refereix el present apartat 
 
Article 8è. Acreditament  
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial de les 

instal·lacions esportives municipals, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix 
amb el de concessió de l’autorització   
 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es 
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial 
esmentat. 
 

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar autorització, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 

 
Article 9è. Període impositiu  
 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament 
especial. 
 
Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 

realitzat i seran irreduïbles. 
 
2. Les persones o entitats interessades em la utilització de les instal·lacions esportives 

municipals hauran de sol·licitar l’autorització corresponent. 
 
3. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de 

l’import ingressat. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança que consta de deu articles i una disposició transitòria, ha estat aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2016, i començarà 
a regir una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.  En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
Joan Sans i Freixas      Josep Raja Molinari 
L’ALCALDE       REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 24 de novembre de 2016 
 


