
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
 
 
TAXA PER SERVEIS D’EDUCACIÓ FÍSICA I PISCINA 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA. 

En ús del que preveuen els arts. 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals,  i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 27 del 
propi text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per Serveis d’educació física i piscina, que 
es regirà per la present ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. FET TRIBUTARI 

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestació de serveis públics en la piscina municipal i 
d’educació física, especificats en les tarifes de l’art. 5è. de la present ordenança. 
 
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 

Són subjectes passius de la taxa com a contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats que es refereix l’art. 34.4 de la Llei General Tributària, que sol�licitin o resultin beneficiades 
pels serveis personals que són objecte d’aquest ordenança. 
 
 
Article 4t. BENEFICIS FISCALS 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius tinguin de satisfer per la taxa, excepte les detallades en l’article 
següent. 
 
 
Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 
Epígraf 1 – Utilització instal�lacions esportives municipals per activitats esportives puntuals 
 
 

CAMPS DE FUTBOL – PREU PER HORA ENTRENAMENT PARTIT SUPL. LLUM 

Camp de Futbol del Vilar (gespa artificial) – ½  51.00 € 60.50 € 13.00 € 

Camp de Futbol del Vilar (gespa artificial) 67.00 € 77.00 € 13.00 € 

Camp de Futbol Annex 1 – futbol 7 20.00 € 28.00 € 11.00 € 

Camp de Futbol del Fornàs (gespa artificial) – ½ 51.00 € 60.50 € 13.00 € 

Camp de Futbol del Fornàs (gespa artificial) 67.00 € 77.00 € 13.00 € 

Camp de Futbol Gespa natural del Fornàs – ½ 55.00 € --- 13.00 € 

Camp de Futbol Gespa natural del Fornàs 87.00 € 128.00 € 13.00 € 

 

PISTES POLIESPORTIVES – PREU PER HORA ENTRENAMENT PARTIT SUPL. LLUM 

Pista Escola Eugeni d’Ors 23.00 € 28.00 € 6.00 € 

Pista del Vilar 31.00€ 38.00 € 6.00 € 

Pista de Fontscaldes 31.00€ 38.00 € 6.00 € 

Pista Pavelló Joana Ballart 36.00 € 43.00 € 8.00 € 

Pista Pavelló Fornàs – pista transversal 36.00 € 43.00 € 8.00 € 



 

Pista Pavelló Fornàs – pista central 100.00 € 120.00 € 10.00 € 

 

SALES POLIVALENTS – PREU PER HORA    

Sala  Pavelló Joana Ballart   21.00 € 

Sala CEM Fornàs   28.00 € 

 
 

PISCINA COBERTA DEL FORNÀS – PREU PER HORA    

Carrer piscina   18.00 € 

 
 

PISTA D’ATLETISME DEL FORNÀS PER HORA ½ JORN. (4H) JORNADA 

Col�lectiu 65.00 € 160.00 € 300.00 € 

 
 

VESTIDORS   PER ÚS 

Vestidors   12.00 € 

 
Epígraf 2 – Utilització instal�lacions esportives municipals per activitats esportives de temporada 
d’entitats vallenques. 
 
Les entitats hauran de declarar al Patronat d’Esports el nombre d’esportistes que realitzen 
activitat esportiva amb ells a començament de cada temporada esportiva. 
 
Queden exclosos aquells esportistes que llur activitat estigui regulada pels preus públics del 
Patronat Municipal d’Esports. 
 
Queden excloses aquelles entitats  que a criteri del Patronat Municipal d’Esports exerceixin una 
tasca social i d’integració especials. 
 
 

INSTAL�LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS QUOTA MENSUAL 

Per cada esportista practicant 3.00 € 

 
 
Epígraf 3  – Utilització instal�lacions esportives municipals per a activitats no esportives 
 

PREU PER DIA O FRACCIÓ OCUPACIÓ PARCIAL OCUPACIÓ TOTAL 

 Pista poliesportiva del Vilar 

Activitats d’accés lliure   

 General 123.00 € 168.00 € 

 Activitats d’interès públic i/o social 45.25 € 58.20 € 
    

Activitats amb entrada i sense ànim de lucre   

 General 207.55 € 284.75 € 

 



 

 

Epígraf 4 – Serveis addicionals 

És obligatòria la presència d’un responsable de la instal�lació durant l’activitat. Els imports 
indicats en els quadres anteriors inclouen el servei de consergeria de la instal�lació durant la 
realització de l’activitat. 
 
En cas que el responsable hagués de venir fora del seu horari de treball, caldrà abonar un 
suplement per hora d’acord al següent barem: 
 
 

RESPONSABLE INSTAL�LACIÓ  

Prestació servei dins horari habitual 21.00 € 

Prestació servei fora horari habitual 24.00 € 

Prestació servei horari festiu o nocturn – feiners de 22 a 6 H i festius 30.00 € 

 
 
El promotor de l’activitat és el responsable de la neteja de la instal�lació després de l’activitat,  o 
de sol�licitar la realització d’aquest treball als Serveis de Neteja Municipals, prèvia liquidació del 
preu públic corresponent que serà determinat, d’acord amb les característiques de l’actuació, 
per part dels serveis tècnics municipals. 
 
 

SERVEI DE NETEJA  

Neteja integral de la instal�lació 1.165.00 € 

Neteja parcial de la instal�lació 504.00 € 

Neteja de manteniment de la instal�lació 311.00 € 

 
 

Epígraf 5 – Tarifa amb recàrrec 

Quan l’actuació sol�licitada presenti característiques d’activitat professional, i comporti un 
rendiment econòmic per al promotor de la mateixa, la tarifa s’incrementa un 50%. 
 
 

Epígraf 6 – Tarifa reduïda 

El Patronat Municipal d’Esports, quan consideri que l’actuació a desenvolupar a les instal�lacions 
esportives presenten característiques d’especial interès públic i/o social, podrà acordar la 
reducció de les tarifes en un 50%. Tanmateix, l’aplicació d’aquesta tarifa reduïda implicarà 
l’obligació per al promotor d’incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es 
difongui la celebració de l’actuació, que aquesta compta amb el suport del Patronat Municipal 
d’Esports de Valls. 
 
Epígraf 7 – Fiança 

Per l’aprofitament especial dels béns municipals que es relacionen, serà necessària la constitució 
d’una fiança de 100€ amb caràcter previ a la utilització, a fi de garantir l’arranjament dels 
possibles desperfectes. Es procedirà a la devolució de la fiança una vegada es comprovi que les 
instal�lacions han estat deixades en les degudes condicions d’ús i neteja. 
 
 

Article 6è. MERITAMENT I OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per cada prestació de 
servei a l’inici de la prestació del servei, o quan se sol�liciti per l’interessat. 



 

 

Article 7è. DECLARACIÓ I INGRÉS 

La declaració de dades per obtenir el servei, la farà el propi interessat en les dependències 
habilitades del Patronat Municipal d’Esports. 
 
L’ingrés es realitzarà per anualitats, períodes parcials d’any o dies concrets, segons el servei que 
es tracti, i es farà efectiu a l’inici de la prestació o a terminis pactats, mitjançant pagaments 
monetaris o bancaris. 
 
 
Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS 

Les infraccions i sancions tributaries es regiran d'acord al que disposa la Llei General Tributària, els 
seus Reglaments i el que disposen les pròpies ordenances. 
 
 
DILIGÈNCIA 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió del dia 21 d’octubre de 2011 entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació i serà aplicable a partir de l'ú de gener de 2012. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 

 
 
El contingut de la present ordenança ha estat aprovat pel Consell Rector del Patronat Municipal 
d'Esports en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2011. 
 
 
 
 
El secretari, p.d. 
Decret 856/03, de 6 de setembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Màrius Estil�les Clofent 
 
 
Valls, 20 de desembre de 2011 

 


