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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS 
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei dels serveis esportius municipals. 
  
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització del servei dels serveis esportius municipals. 
 
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 el servei dels serveis esportius 
municipals. 
 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei 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 exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el que s'ha disposat  a l'apartat anterior, a l'article regulador de la quota tributària d'aquesta ordenança 
es contenen les tarifes reduïdes quan els subjectes passius acreditin ser socis de l'AMPA o acreditin tindre el 
CARNET JOVE FALDUT (descomptes no acumulables), i en el cas del campus esportiu d'estiu quan el subjecte 
passiu hagi participat en les escoles esportives durant el curs escolar. 
  
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

1. ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
Tarifa 1 Sense competició ............................................................................ 80,00 €  
Tarifa 2 Amb competició ............................................................................. 160,00 € 
 
Tarifa reduïda (descompte respecte les tarifes anteriors) 

- socis AMPA  ............................................................................................ 5,00 € 
- titulars CARNET JOVE FALDUT .......................................................... 10% 
- persones inscrites al cadet femení de bàsquet,  
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sòcies del Club Joventut .......................................................................... 20,00€ 
 
Les tarifes reduïdes són incompatibles, per tant en el cas de donar-se en el subjecte passiu més d'una condició 
se li aplicarà d'ofici la tarifa reduïda que li sigui més favorable. 
 
2. CAMPUS ESPORTIUS D'ESTIU (Mes de juliol) 
 

Tarifa única ...................................................................................................  90, 00 € 
Tarifa reduïda ....................................................................................................  10% de descompte respecte 
la tarifa anterior en el cas d'haver participat en les escoles esportives municipals durant el curs escolar. 
 

3. PAVELLÓ D'ESPORTS D'ULLDECONA 
 

a) QUOTA D'ALTA (MATRÍCULA) 
Individual ....................................................................................................... 20,00 € 
Familiar .......................................................................................................... 25,00 € 
Jubilat/da ....................................................................................................... 10,00 € 
Carnet Jove Faldut ............................................................................... Gratuïta 

 
b) QUOTA D'ABONAMENT (MENSUAL): GYM + SPA 
Individual ....................................................................................................... 11,20 € 
Familiar .......................................................................................................... 16,80 €* 
Jubilat/da ......................................................................................................... 5,60 € 

 
* Per quota familiar s'entén quota per parella, màxim dos persones. Per cada persona més del nucli familiar 
s'incrementarà la quota en  ............................................................................. 5,60 €  

 
c) QUOTA D'ABONAMENT (MENSUAL): ACTIVITATS DIRIGIDES + GYM + SPA: 
- Quota única amb dret a totes les activitats i tots els dies, al Gym i l'Spa. 
- Dret d'accés a totes les classes d'activitats dirigides, previ pas per recepció per a l'adquisició d'un tiquet. 
- Classes limitades a cert nombre de tiquets depenent de l'activitat. 
Individual ....................................................................................................... 25,00 € 
Familiar .......................................................................................................... 40,00 €* 
Jubilat/da ....................................................................................................... 22,50 € 
 
* Per quota familiar s'entén quota per parella, màxim dos persones. Per cada persona més del nucli familiar 
s'incrementarà la quota en  ........................................................................... 15,00 €  

 
d) QUOTA D'ABONAMENT NO SOCIS (DIARI):GYM + SPA ...................... 3,50 € 
 

Article 7. Meritació  
 
La taxa es  meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o activitats especificades en l'article 6è de tarifes o bé en 
el moment de la sol·licitud de participació en les escoles esportives municipals, en els campus esportius d'estiu o 
dels serveis del pavelló d'esports d'Ulldecona. 
 
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la sol·licitud del servei corresponent. 
 
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.  
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir a l’endemà de la seva publicació íntegra en el BOPT i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  

 


