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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20. del Text refós de la Llei d’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 al pavelló poliesportiu 
municipal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització del pavelló poliesportiu municipal. 
 
Article 3. subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius del a 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 del pavelló poliesportiu municipal. 

 
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 refereix l’article 35.4 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 
supòsit 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 a 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 aplicables quan els 
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica, 

 
Article 6. Quota tributària 
 



 

CIF P-4304800-H / C. Major, 27 / Tel. 977.520.521 / Fax 977.521.121 / a.e.: ajuntament@constanti.cat / 43120 CONSTANTÍ 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

ABONATS GIMNÀS  
  
Infantil (menor de 16 anys)  
- Inscripció 8,90 € 
- Mensual 13,30 € 
- Trimestral 35,90 € 
- Anual 129,20 € 
Adults (amb 16 anys complerts)  
- Inscripció 17,70 € 
- Mensual 30,70 € 
- Trimestral 82,90 € 
- Anual 298,40 € 
A partir dels 65 anys inclosos  
- Inscripció 17,70 € 
- Mensual 17,70 € 
- Trimestral 47,80 € 
- Anual 172,10 € 
Familiar (fills menors de 18 anys)  
- Inscripció 17,70 € 
- Mensual 53,10 € 
- Trimestral 143,40 € 
- Anual 516,20 € 
- Fills amb 18 anys complerts:  
  1r. Fill 22,40 € 
  2n. Fill 13,00 € 
  3r. Fill i posteriors Gratuït 
  
NO ABONATS GIMNÀS  
  
Entrada adult 7,00 € 
Entrada infantil 6,00 € 
Abonament 10 sessions amb caducitat de 3 mesos i utilització 
indistinta per qualsevol membre de la unitat familiar 40,00 € 
  
CLASSES DIRIGIDES  
  
1 hora dos dies a la setmana 12,00 €/mes 
1 hora tres dies a la setmana 18,00 €/mes 
  
IOGA   
   
General (d’octubre a juny) 50,00 € 
General mensual  12,00 €/mes 
Jubilats o pensionistes 
de Constantí (d’octubre a juny) 25,00 € 
   
SOLARIUM   
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Abonament de 6 sessions amb caducitat d’1 any 15 € 
Per sessions puntuals 3,5 € 
  
ALTRES  
  
LLOGUER TRIMESTRAL D’ARMARIETS 12,00 € 
Quota de manteniment mensual per usuaris amb excedència 3,00 € 
  
TAXA PER L’ÚS DE LA PISTA POLIESPORTIVA INTERIOR 
 
1 mòdul 25,10 €/h (no abonats) 17,20 €/h (abonats) 
2 mòduls 50,00 €/h (no abonats) 34,00 €/h (abonats) 
3 mòduls 
 (camp sencer) 60,20 €/h (no abonats) 41,30 €/h (abonats) 
   
TAXA PER L’ÚS DE LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR 
 
 25,00 €/h (no abonats) 18,00 €/h (abonats) 

 
Per aquells usuaris que comptin amb un abonament de qualsevol naturalesa, podran 
optar per abonar-se, mitjançant un pagament únic, al servei de piscina municipal durant 
tota la temporada d’estiu, sempre que romanguin dins dit període com a abonats actius. 
 
El pagament únic per aquest concepte serà el següent: 
 

Adults 20,00 € 
Jubilats o pensionistes 15,00 € 
Familiar 35,00 € 

 
Els jugadors majors de 16 anys federats en entitats esportives de Constantí obtindran un 
descompte del 50% de les quotes d’utilització del gimnàs. Hauran d’acreditar la seva 
situació mitjançant la fitxa federativa en curs. 
 
Els jugadors majors de 16 anys federats en entitats esportives de Constantí que es trobin 
lesionats i que, per a la seva recuperació, requereixin la utilització del gimnàs, en podran 
gaudir gratuïtament segons les pautes marcades pel seu metge/fisioterapeuta. Haurà 
d’acreditar-se amb la fitxa federativa en curs i certificat metge que indicarà el caràcter de 
la seva lesió i el quadre d’exercicis i periodicitat dels mateixos. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de promoure campanyes de promoció i/o captació 
d’abonats que suposin, de manera puntual, variacions en les tarifes fixades. Aquestes 
campanyes hauran de ser aprovades prèviament per la Junta de Govern Local, i en cap 
cas suposaran una rebaixa superior al 50%, ni s’estendran per un període superior al de 
l’exercici pressupostari ni de les tarifes vigents. 
 
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 serveis. 
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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. 
 
Article 9. Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 
27 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 
 


