
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVADA DEL SÒL 

PÚBLIC PER A ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
 
 
   
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa 
  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el disposat en els 
articles 15 a 27 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per utilització privativa del 
sòl públic per a activitats esportives que es regula per la present Ordenança, redactada conforme al 
disposat en l'article 57 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
   
ARTICLE 2. Àmbit d’Aplicació 
  
La present Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Torrefarrera. 
  
ARTICLE 3. Fet Imposable 
  
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa del sòl públic per a activitats esportives al 
Complex Esportiu de Torrefarrera, que el conformen dos camps de futbol, un pavelló poliesportiu, les 
piscines municipals, dos pistes de tenis i una de pàdel, així com qualsevol altres espai municipal que 
s'utilitzi per a la pràctica d'esdeveniments esportius.  
 
 
ARTICLE 4. Subjecte Passiu 
  
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques així 
com les entitats que es refereix l'article 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
al favor de la qual s'atorguin les corresponents autoritzacions municipals per a la utilització privativa de 
sòl públic 
   
ARTICLE 5. Responsables 
  
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A aquests 
efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat és sempre subsidiària. 
  
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà a l'establert en els 
articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions 
  
S'estableixen les exempcions o bonificacions següents: 

- Exempció del 100% per a activitats esportives federades organitzades per clubs esportius  
-  

 



 

- locals, subjecte a la disponibilitat de les pistes i a un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.  
  
ARTICLE 7. Quota Tributaria  
  
Les tarifes a aplicar són les següents: 
 

  
 

ACTIVITATS ESPORTIVES COMPLEX ESPORTIU 

Pistes poliesportiu  

Quota 
Per hora de pista sencera (segons disponibilitat) 40,00 Euros 
Per hora de mòdul de pista (segons disponibilitat) 20,00 Euros 
Gimnàs Quota 
Matrícula de gimnàs 25,00 Euros 
Quota mensual gimnàs 20,00 Euros 
Quota mensual gimnàs + 2 activitats dirigides 30,00 Euros 
Activitats dirigides Quota mensual 
Jubilats i Pensionistes (2 hores setmana) 15,00 Euros 
Activitat dirigida (2 hores setmana) 20,00 Euros 
Combinat activitats (2 hores setmana) 20,00 Euros 
Combinat activitats (3 hores setmana) 25,00 Euros 
Combinat activitats (4 o més hores setmana) 30,00 Euros 
Activitats extraescolars al poliesportiu Quota mensual 
Per alumne 2 hores/setmana (només pista o sala) 5,50 Euros 
Per alumne 2 hores/setmana, monitor + pista 17,00 Euros 
Per alumne 1 hora/setmana, monitor + pista 8,50 Euros 

Activitats de lleure infantil (20 hores/setmana i participant) Quota 
setmanal 

Pavelló + pistes (tennis i pàdel), 12,00 Euros 
Pavelló + Pistes + Camps Futbol 14,00 Euros 
Pavelló + Piscina (estades) 6,00 Euros 
Pavelló + Piscina + Pistes 14,00 Euros 
Pavelló + Piscina + Pistes + Camps Futbol 15,00 Euros 
Camp de futbol+ Piscina (estades) 6,00 Euros 
 
Pistes de tennis 

 
 

Quota 

Per hora diürna 5,00 Euros 
Per hora nocturna 8,00 Euros 

Pistes de pàdel  

 



 

Quota 
Per hora diürna 15,00 Euros 
Per hora nocturna 18,00 Euros 
Quota mensual diürna (8 hores) 50,00 Euros 
Quota mensual nocturna (8 hores) 70,00 Euros 
Quota mensual diürn/nocturn (8 hores) 60,00 Euros 
Estades Quota 

 
1 dia solt 10,00 Euros 
Nadal (3 dies ) 30,00 Euros 
Nadal (4 dies) 35,00 Euros 
Setmana Santa (4 dies) 35,00 Euros 
Estiu (setmana) 60,00 Euros 
 

Piscines 

 

Entrada diària 
 

Quota 
Infantil i jubilats 2,50 Euros 
Adults empadronats 4,50 Euros 
Adults no empadronats                                                                                              
De dilluns a divendres 
Caps de setmana i festius 

 
7,00 Euros     
10,00 Euros 

Abonaments empadronats  
Infantil (els que enguany fan 5 anys fins als que enguany en fan 12) 25,00 Euros 
Adults 30,00 Euros 
Jubilats i pensionistes 12,00 Euros 
Famílies  
1 adult + 1 fill/a 50,00 Euros 
1 adult + 2 fills/es 70,00 Euros 
2 adults + 1 fill/a 77,00 Euros 
2 adults + 2 fills/es 97,00 Euros 
2 adults + 3 fills/es  117,00 Euros 
Polsera accés 2,00 Euros 

Abonaments no empadronats 
 

Infantil (els que enguany fan 5 anys fins als que enguany en fan 12) 50,00 Euros 
Adults 100,00 Euros 
Jubilats i pensionistes 33,00 Euros 
Famílies  
1 adult + 1 fill/a                                                                       (100+45) 145,00 Euros 

 



 

1 adult + 2 fills/es                                                                   (100+90) 190,00 Euros 
2 adults + 1 fill/a                                                                     (100+97+45) 222,00 Euros 
2 adults + 2 fills/es 287,00 Euros 
2 adults + 3 fills/es 232,00 Euros 

Activitats aquàtiques 
 

Curs natació infantil (quinzenal) 35,00 Euros 
Curs natació infantil (mensual) 67,00 Euros 
Activitat dirigida adults (1 hora setmana) 15,00 Euros 
Activitat dirigida adults (2 hores setmana) 25,00 Euros 
Activitat dirigida adults (3 hores setmana) 33,00 Euros 
Activitat dirigida adults (4 hores setmana o més) 40,00 Euros 
Aquagym matí (3 hores/setmana) (Jubilats) 20,00 Euros 

Camps de Futbol (segons disponibilitat) 
 

Empadronats  
Per hora diürna de camp sencer 30,00 Euros 
Per hora nocturna camp sencer 50,00 Euros 
Per hora diürna mig camp (F7) 20,00 Euros 
Per hora nocturna mig camp (F7) 30,00 Euros 
No empadronats  
Per hora diürna camp sencer 50,00 Euros 
Per hora nocturna camp sencer 70,00 Euros 
Per hora diürna mig camp (F7) 40,00 Euros 
Per hora nocturna mig camp (F7) 60,00 Euros 

 
 
 
ARTICLE 8. Import 
  
La taxa s'ha d'abonar quan s'iniciï l'ús, gaudi o aprofitament del sòl públic. 
Quan per causes imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la 
utilització o l'aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, no es procedirà a la devolució 
de l'import. 
   
ARTICLE 9. Normes de Gestió 
  
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa s'ha de realitzar segons el que es disposa 
en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les altres Lleis reguladores de la 
matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
D'acord amb l'establert en l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les 
entitats locals podran exigir les taxes en règim d'autoliquidació. Així mateix, les entitats locals també 
poden establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels 
subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i 
materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
  

 



 

ARTICLE 10. Infraccions i Sancions 
  
En tot el referent a infraccions i sancions, és d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la desenvolupin. 
   
 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
  
Per a tot el no previst en la present Ordenança, és d'aplicació l'establert en el Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus 
Públics; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
  
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
  
Aquesta Ordenança Fiscal, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 
dia 06 de novembre de 2019, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida, núm. 249 del 30 de desembre de 2019 ,i romanent en aquesta situació fins a 
en tant no s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa. 
 
 

 


