
 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat –  

43151 ELS PALLARESOS 

www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES LOCALS DE PROPIETAT 
MUNICIPAL. 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de 
serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
 
Article 2. Fet imposable  
Consisteix en la utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
 
Article 3. Subjecte passiu  
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones  
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol.licitin 
o utilitzin els serveis de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.  
 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o incapacitats, 
les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 
Article 4. Responsables  
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala 
l'article 40 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals  
1. No s’aplicaran més exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que 
les contemplades en aquest article.  
 
2.Tindran una bonificació del 100 % sobre les quotes d’utilització de : la piscina municipal, aquelles 

persones que certifiquin una minusvàlua/discapacitat del 60 % o superior o aquelles persones que 

acreditin tindre al seu càrrec , persones amb una minusvàlua/discapacitat del 60 % o superior. 

 

3. Els preus dels abonaments tindran una reducció del 25% quan el subjecte passiu tingui la categoria de 

soci fundador.  

4. Les famílies nombroses i monoparentals que així ho acreditin amb els corresponents carnets de família 

nombrosa, i carnet de família monoparental, gaudiran d’una reducció del 10% sobre el preu dels 

abonaments. 

 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa s’aplicarà en base a les tarifes següents: 

 



 

 

 

PISCINA MUNICIPAL 

Entrada individual socis ..................................................................................... 2€ 

Entrada individual empadronat .......................................................................... 3€ 

Entrada individual no empadronat ....................................................................  8€ 

Per expedició de la tarja en cas de pèrdua ........................................................ 5€ 

Entrada grups (casals, esplais... autoritzats per l’ajuntament) .......... 0,50€/nen/dia  

 

a) Tarifes Empadronats al Municipi dels Pallaresos: 

Abonament temporada parella empadronats (2 membres) .............................. 55€ 

Abonament temporada una persona empadronat ............................................ 30€ 

Fills entre 6 i 14 anys empadronats ................................................................. 15€ 

Abonament jove de 15 a 21 anys empadronats ............................................... 20€ 

Bono 10 (10 entrades) empadronats ............................................................... 20€ 

Menors de 6 anys, majors de 65 anys, pensionistes (empadronats) ....... GRATUÏT 

 

b) Tarifes No Empadronats al Municipi dels Pallaresos: 

Abonament temporada parella no empadronat (2 membres) ...................... 82,50€ 

Abonament temporada una persona no empadronat ....................................... 45€ 

Abonament temporada fills entre 6 i 14 anys no empadronats.................... 22,50€ 

Abonament jove de 15 a 21 anys no empadronats .......................................... 30€ 

Abonament temporada menors de 6 anys, pensionistes i majors de 65 anys .. 20€ 

Bono 10 (10 entrades) no empadronats .......................................................... 60€ 

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

CAMP FUTBOL MUNICIPAL ELS PALLARESOS   

Proposta de Tarifes 2016   

  LLOGUER CAMPS DE FUTBOL GESPA 2016 

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)   

Entrenament futbol base (fins a juvenil) 20,00 € 

Entrenament altres categories 25,00 € 

Competició clubs futbol base   

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 20,00 € 

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h.) 30,00 € 

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 55,00 € 

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 70,00 € 

Competició altres categories   

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 100,00 € 

Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)   

Lloguer escolar horari lectiu 20,00 € 

Lloguer lligues comercials futbol 7 (discontinus) 80,00 € 

Lloguer esporàdic Futbol 11 (discontinus)  120,00 € 

Llum artificial (100 %) Futbol 11 per 1 hora 8,00 € 

Llum artificial (50 %) Futbol 7 per 1 hora 4,00 € 

Lloguer usos no esportius 200,00 € 
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SALA DE PLENS o HALL D’ENTRADA AJUNTAMENT 

  Empadronats 

  De dilluns a divendres   85€ 

  Dissabte i diumenge 120€ 

 No empadronats   

  De dilluns a divendres 160€ 

  Dissabte i diumenge 210€ 

 

UTILITZACIÓ DE LOCALS I CASALS SOCIALS 12€ /hora 
 
A banda d’aquesta taxa, l’ajuntament podrà exigir per la utilització dels locals i casals socials un preu en 
concepte dels subministres (aigua, llum, climatització, neteja). Aquesta quantitat anirà fixada d’acord amb 
les característiques de la petició.  
 
Article 7. Meritació 
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé en el moment 
d’utilització dels servei. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la 
normativa que la desplega. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de 

2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 

 
 


