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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I 

ALTRES SERVEIS ANÀLEGS. 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els articles 57 i 20.4 o), del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 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 de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres 
serveis anàlegs. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització de les instal·lacions esportives municipals i altres serveis anàlegs. 
 
Article 3r. 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. 35 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 4t. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 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 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. S’estableix una bonificació del 40% de la quota per la utilització de la piscina per part 

d’entitats sense ànim de lucre, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles, en 
l’exercici d’activitats contingudes dintre del seu programa d’activitats anuals. 

 
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, dintre del primer trimestre de l’any les entitats 
interessades hauran de presentar davant l’Ajuntament el seu programa anual d’activitats 
als efectes que la Comissió de Govern atorgui, si s’escau, l’oportuna bonificació.  

 
2. S’estableix una bonificació del 100% de la quota per a la utilització de les instal·lacions 

esportives municipals a aquelles entitats esportives municipals que tenen signat un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles, en l’exercici d’activitats 
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contingudes dintre del seu programa d’activitats anual. En el conveni de col·laboració 
quedaran reflectides les condicions per poder beneficiar-se d’aquesta bonificació. 

 
3. Per a la resta de taxes regulades en la present Ordenança no s’aplicaran exempcions, 

bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari.  
 
4. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària 

d’aquesta ordenança es contenen els ajuts aplicables quan els subjectes passius 
acreditin escassa capacitat econòmica. 

 
. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
                                                   1 - TENNIS 
 
1.- Per l’ús i lloguer d’una hora de pista:    
 MODALITAT: Ús eventual o puntual. 
 

Pista 
número 

Partit 
ADULTS 

Fins a 14 anys i 
majors de 65 

A B C D A B 

1-2-3-5-
6 

Senzill 
(2 jug.) 

5,00 6,25 4,00 5,00 2,50 2,50 

Doble 
(4 jug.) 

7,50 8,75 5,20 7,50 3,75 3,75 

4 

Senzill 
(2 jug.) 

7,50 10,00 5,20 7,50 7,50 7,50 

Doble 
(4 jug.) 

10,00 12,50 7,80 10,00 10,00 10,00 

 
Pistes  1 – 2 – 3 – 5  i  6 tipus dura 
 
Pista              4  tipus gespa artificial 
 
Referència A Empadronat 
  B No empadronat 
  C Socis club de tennis 
  D Soci amb acompanyant 
 
Cal justificar mitjançant document, la condició d’estar empadronat. 
 
2.- Utilització de llum artificial: 
 
Per una hora de llum artificial, per a tothom la tarifa per pista és de 2,90€  
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2.- FRONTÓ 
 
1.- MODALITAT A: Ús eventual o puntual. 
 
Per ús i lloguer d’una hora de frontó: 
 

Núm. usuaris Euros 

2 jugadors 4,75 € 

3 jugadors 6,10 € 

4 jugadors 7,45 € 

 
2.- MODALITAT B: Per abonament 
 

Núm. usuaris 13 h/trim 26 h/trim 

2 jugadors 58,28 € 103,70 € 

3 jugadors 74,56 € 136,11 € 

4 jugadors 90,74 € 168,51 € 

 
3.- UTILITZACIÓ DE LLUM ARTIFICIAL 
 
Per una hora de llum artificial, per a tothom, la tarifa és de 3,60 euros. 

 
3.- ALTRES INSTAL·LACIONS 

 
Indistintament per a tothom i segons la duració de la activitat esportiva, les tarifes, en unitats 
monetàries, són: 
 

 Lloguer per hora 

Pista pavelló cobert 34,82 €   ( 2 vestidors ) 

Pista pavelló cobert ½ pista 17,41 €  ( 2 vestidors ) 

Pista exterior 7,56 € 

Camp futbol gespa 41,29 €  ( 2 vestidors ) 

Camp futbol gespa ½ camp  
FB-7 

20,64 €  ( 2 vestidors ) 

Pista petanca 2,30 € 

Camp de futbol petit 7,56 € 

 
Tarifa per a la utilització del marcador electrònic 6,80 €/acte esportiu 
 
Modificacions en les tarifes: 
 
Les modificacions tan sols afectaran a les tarifes de lloguer de camp o pista, i no a la tarifa 
de l’enllumenat ni del marcador electrònic. 
 
Aquestes modificacions en les tarifes, tan sols s’aplicaran en activitats infantils (fins a 14 
anys), sempre i quan aquestes siguin sol·licitades per un col·legi, institut o club, en aquest 
últim cas, la sol·licitud haurà de venir avalada per l’Ajuntament d’origen. 
 
Mai hi haurà modificació de tarifa en el còmput per hores. 
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 Per durada fins a tres dies d’ús:     reducció del 25% 
(matins o tardes)      

 Per durada fins a tres dies d’ús    reducció del 30% 
(dies complets) 

 Per durada fins a 15 dies d’ús    reducció del 40% 
(matins o tardes) 

 Per durada fins a 15 dies d’ús    reducció del 45% 
(dies complets) 

 Per durada indefinida de més de 5 dies d’ús  reducció del 50% 
(matins o tardes o dies complets) 

 
 

4.- PISCINA MUNICIPAL 
A) EMPADRONATS 
 

Tipus 
d’entrada 

Fins a 
24 mesos 
complerts 

De 2 anys i 1 dia a 10 
anys complerts 

De 10 anys i 1 dia 
en endavant 

Jubilats/ades 

Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius 

Puntual Gratuït 1,50 2,25 2,35 3,10 1,20 1,40 

Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,50 17,00 19,60 26,90 9,45 10,55 

 
 
B) NO EMPADRONATS 
 

Tipus 
d’entrada 

Fins a 
24 mesos 
complerts 

De 2 anys i 1 dia a 10 
anys complerts 

De 10 anys i 1 dia 
en endavant 

Jubilats/ades 

Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius 

Puntual Gratuït 1,50 2,35 3,10 4,60 2,35 2,80 

Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,50 19,60 27,00 42,75 19,60 24,30 

 
C) CURSETS DE NATACIÓ 
 
Temporada d’estiu 
 
Sessions de 45 minuts de durada, per a grups de nens i nenes de 6 a 12 anys amb monitor/a. 
 
Durada de: 2 setmanes..................................6 classes.............................. 70€ 
  1 mes ........................................12 classes ........................... 135€ 
   
 
Els cursos de natació s’impartiran en grups de fins un màxim de 5 participants. 
 
Els imports de les anteriors taxes s’entenen per participant. 
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5- PÀDEL 
 

1-Per l’ús i lloguer d’una hora de pista: 
 
MODALITAT A: Ús eventual o puntual * : 
 

Període del 16 de juny al 14 de setembre 

 Pista Usuari/ària 

Empadronats/ades 15.-€ 3,75.-€ 

No empadronats/ades 16.- € 4.-€ 

 

MODALITAT B: Ús eventual o puntual bonificat * : 

 

 

 

 

 

MODALITAT C: Abonament : 

Abonament 10 h 27 €/persona (vàlid durant 6 mesos des de la data de la compra) 

 

*Els preus són pel lloguer de la pista, ( havent de satisfer l’equivalent a 4 persones segons tarifa a 

aplicar), independentment del nombre de jugadors (màxim 4). 

Cada usuari/ària pagarà la part proporcional de la pista en relació a la tarifa que els hi correspongui, 

en cas que siguin tres, aquests pagaran la part proporcional de la persona absenta agafant com a 

referència la tarifa més econòmica dels tres. 

 

 

2- Utilització de llum artificial 

 
 

 
Article 7è. 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. 
 
 

Període del 15 de setembre al 15 de juny 
Matins de 9.00h a 14:00h NO FESTIUS 

 Pista Usuari/ària 

Empadronats/ades 11 € 2,75.-€ 

No empadronats/ades 12 € 3.-€ 

Llum artificial 1 hora 2,90 €/pista 



Ordenança Fiscal núm.16/2019 
 

 

Plaça de l a  V i la ,  1  -  Te l .  93 895 03 00 -  08880 CUBELLES 
6/6 

 

 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen els articles del 
Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i la normativa que la desplega.  
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a 
Cubelles, el 16 de novembre de 1998 ha estat modificada pels Plens de 9/11/99, 13/11/00, 
21/12/01, 17/05/04, 28/12/04 ,03/11/05 i 20/03/2006, 16/04/2007,16/06/2008, 21/12/2009, 
12/12/2011 ,17/07/2012 i 19 de febrer de 2013. Començarà a regir a partir del dia 25 d’abril 
de 2013, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  
 
 
 
La Secretària accidental,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
 
Gemma Parra i Masip     Rosa M. Fonoll i Ventura 

 


