
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ 

DELS SERVEIS MITJANÇANT UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  

Article 1. FONAMENT I NATURALESA A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o del RD 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest 

text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis que es fixen a l’article 

5 d’aquesta Ordenança.  

Article 2. FET IMPOSABLE Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis a què 

fa referència l’article 5 d’aquesta Ordenança.  

Article 3. SUBJECTES PASSIUS Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com 

les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària sol·licitants de la prestació 

dels serveis.  

Article 4. RESPONSABLES Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les 

persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col laborin a cometre-la.  

Article 5. QUOTA Les quotes queden establertes de la següent manera: 

1. Utilització d’instal·lacions esportives municipals per entitats privades:  

1.1. Pavelló municipal:  

a) Per un partit aïllat o entrenament, sense il·luminació (una hora) ................................. 31,52 € 

b) Per un partit aïllat o entrenament, amb il·luminació (una hora).................................. 40,40 € 

c) Per organitzar espectacles esportius de 24 hores........................................................ 257,55 € 

d) Per organitzar d’espectacles esportius, mitja jornada................................................. 171,55 € 

e) Per organitzar espectacles no esportius de 24 hores (únicament juliol i agost).......... 534,80 € 

f) Per organitzar d’espectacles no esportius, mitja jornada (únicament juliol i agost).... 374,30 €  

1.2. Camp de futbol de terra:  

Per organitzar espectacles no esportius de 24 hores ...................................................... 222,34 €  

Per organitzar espectacles no esportius, mitja hora ................................................ ...... 166,81 €  

1.3. Camp de futbol de gespa:  

a) Sense il·luminació (una hora)........................................................................................ 120,00 €  

b) Amb il·luminació (una hora) ........................................................................................ 150,00 € 

c) Camp de futbol 7 (una hora sense il·luminació)............................................................. 80,00 €  

d) Camp de futbol 7 (una hora amb il·luminació)............................................................... 95,00 € 

2. Utilització del servei de piscina municipal: 

Categoria Menors 3 anys De 3 a 8 anys A partir de 9 Especial 



Diària 0 € 1,85 € 5,00 € 1,50 € Grups de més 10 usuaris 0 € 1,00 € 40,00 € 10,00 € 

Abonament setmanal 0 € 10,50 € 30,00 € 10,00 € Abonament quinzenal 0 € 15,48 € 50,00 € 

18,00€ Abonament mensual 0 € 29,60 € 80,00 € 28,00 € Abonament temporada 0 € 59,20€ 

160,00 € 56,00 € *)Totes les persones empadronades a Santa Cristina d’Aro. Es podran 

identificar amb el DNI o certificat d’empadronament a l’entrada de la piscina per obtenir la 

bonificació en el preu.  

3. Activitats físiques dirigides al pavelló municipal.  

Preus trimestrals:  

a) General (1 sessió setmanal).....................................................................................60,00€/mes  

b) Persones empadronades (1 sessió setmanal).........................................................45,00 €/mes  

b) Persones que reuneixen les següents condicions: - Majors de 65 anys - Carnet Zona Jove de 

Santa Cristina d’Aro - Discapacitat grau superior al 33% - Famílies nombroses - Famílies 

monoparentals (1 sessió setmanal) ...........................................................................30,00 €/mes 

 


