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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Article 1 - Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es disposa a l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les hisendes locals, en relació amb l'article 20.1 de la mateixa,
d'acord amb la redacció donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
Règim legal de les Taxes estatals i locals, s'estableixen les taxes utilització privativa
d’instal·lacions municipals.
Article 2 - Subjectes passiu
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 3 - La quantia de la taxa serà la fixada en la següent tarifa:
3.1 Utilització de pistes de tennis municipal
a) Utilització de pista cada hora
3.2. Utilització del pavelló municipal d'esports.
a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió:
Utilització pista cada hora
Utilització pista mitjà jornada
Utilització pista tota la jornada
Utilització del gimnàs cada hora
b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió:
Utilització pista cada hora:
Utilització pista mitja jornada
Utilització pista tota la jornada
Utilització del gimnàs cada hora
Utilització compartida
3.3. Utilització del camp municipal d'esports.
a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió:
a.1) Utilització del camp de futbol dues hores (mínim) sense vestidors
a.2) Utilització del camp de futbol dues hores (mínim) amb vestidors
b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió:
b.1) Utilització del camp de futbol dues hores (mínim) sense vestidors
b.2) Utilització del camp de futbol dues hores (mínim) amb vestidors
3.5. Utilització del local de les escoles de la Colònia Estabanell.
3.6. Utilització del pavelló vell, preu per activitat

Euros
6,18

17,75
46,99
67,88
4,18
23,50
62,65
83,54
6,78
50%

41,77
62,65
52,21
73,09
35,00
150,00
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Article 4 – Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en què se sol·licita la
utilització de la instal·lació.
Article 5 - Bonificacions i exempcions
a) Per a les tarifes sobre la utilització de les instal·lacions esportives, exceptuant
la tarifa 3.6, per part de les entitats federatives s’estableix l’exempció del preu
públic.
b) S’estableix una bonificació a favor dels subjectes passius que tinguin un grau
de minusvalia a partir del 66%.
c) S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa 3.6 d’utilització del pavelló vell
en cas que un cop feta l’activitat, el pavelló estigui en les mateixes condicions
que a l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme tasques de neteja.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries
per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança, el text actualitzat de la
qual s’incorpora a 1 de gener de 2016 en el Text refós de les ordenances fiscals
municipals de l’Ajuntament de Camprodon per l’exercici 2016 i següents.
DILIGÈNCIA DE MODIFICACIONS.- La present ordenança fiscal incorpora les
modificacions aprovades inicialment pel Ple de la Corporació en data 30 d’octubre de
2009, 29 d’octubre de 2010, 28 d’octubre de 2011, 26 d’octubre de 2012 i 25 d’octubre
de 2013 i publicats els anuncis definitius al BOP núm. 250 de 31 de desembre de
2009, 244 de 23 de desembre de 2010, 247 de 29 de desembre de 2011, 242 de 19 de
desembre de 2012 i 246 de 27 de desembre de 2013.
DILIGÈNCIA: La darrera modificació de la present ordenança ha estat aprovada per
acord del Ple de la Corporació del 27 d’octubre de 2015, i publicat l’acord definitiu
integrat de la modificació al BOP núm. 246 de 23 de desembre de 2015.
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