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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per
utilització dels equipaments Esportius Municipals, altres instal·lacions Municipals i materials de
propietat municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes la utilització dels equipaments Esportius Municipals i
altres instal·lacions Municipals i materials de propietat municipal que s’especifiquen en les tarifes
que es contenen a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques ,així com les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació de
equipaments esportius, de les instal·lacions Municipals, de l’ús de materials de propietat
municipal.
Article 4. Beneficis fiscals
L’ Estat , les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagaments de la taxa quan
sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis públics .

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

1.1 TAXES PER UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
Taxes per la utilització dels equipaments esportius
A. QUADRE DE TAXES
1. Camp de futbol-11 gespa artificial

Casc antic i Can Trias

2. Camp de futbol-7 gespa artificial

Casc antic i Can Trias

3. Pavelló poliesportiu sencer (bàsquet i futbol sala)

Casc antic

4. Pavelló poliesportiu (1/3 de pista)

Casc antic

5. Pista poliesportiva descoberta

Can Trias
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EQUIPAMENTS

TARIFA

LLUM ( HORA FRACC.)

CAMP DE FUTBOL -11

1

100,00 .-€

12,50.-€

CAMP DE FURBOL -7

2

50,00.-€

12,50.-€

PAVELLO POLIESP. SENCER

3

150,00.-€

12,50.-€

PAVELLO POLIESP.(1/3 DE PISTA)

4

50,00.-€

6,50.-€

PISTA . POLIES. DESCOBERTA

5

25,00.-€

6,50.-€

(Preus per hora)
- S’establirà una reducció de quota del 20% quan es faci una ocupació periòdica, superior a un trimestre,
continuada al llarg de la temporada esportiva.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
- Estaran exempts del pagament de les taxes previstes a l’article 1.1 les entitats esportives inscrites al
Registre d’Entitats de Viladecavalls que disposin d’equips federats en la pràctica de qualsevol esport,
quan la utilització dels equipaments es dirigeixi a la pràctica d’aquest esport i per les persones que
formen part de l’entitat de manera oficial.
- Quedaran exempts del pagament de les taxes aquelles activitats que tinguin relació directe amb
l´activitat econòmica del municipi i que fomentin el seu desenvolupament, acreditant-se la concurrència
de circumstàncies d’interès públic i establint-se dita exempció per via de conveni que serà aprovat pel
ple de la corporació.
- Es podran establir gratuïtats o preus especials amb entitats, grups, etc. on per exemple s’estableixi un
conveni d’utilització de l’equipament esportiu, en atenció a raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic.
- Esdeveniments de caràcter extraordinari: per a aquests casos es realitzarà per part de la Regidoria
d’Esports, un estudi de costos específic per a fixar la taxa aplicable en cada cas.
B. NORMES D’APLICACIÓ
-

La reserva d’espais als equipaments esportius municipals per activitats esportives puntuals es
realitzarà a les instal·lacions pel personal municipal d’esports d’aquestes.

-

El pagament de les taxes d’utilització dels equipaments esportius s’acreditarà en el moment de
començar l’activitat a les pròpies instal·lacions esportives municipals.

-

Es considerarà ocupació periòdica continuada la reserva mensual dels equipaments especificats
al Quadre de taxes.
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-

Per optar a la reducció de quota de la taxa per ocupació periòdica continuada d’una instal·lació
esportiva, s’haurà de demanar autorització a la Regidoria d’esports mitjançant instància
presentada al Registre d’entrada de l’Ajuntament.

-

Actes amb finalitat de lucre: per poder llogar algun dels equipaments esportius municipals, cal
justificar-ne la conveniència i s’adequarà als horaris lliures de la instal·lació.

-

L’ús d’una pista, camp, etc., amb reserva i exclusivitat, donarà dret a la utilització, sense càrrec,
de les dutxes i vestidors.

-

Veure Reglament d’Ús de les Zones Esportives Municipals.

1.2 TAXA PER LA REALITZACIÓ DE CASALS, CAMPUS I JORNADES DE TECNIFICACIÓ
ESPORTIVA A LES ZONES ESPORTIVES MUNICIPALS.
Els casals, campus esportius i jornades de tecnificació organitzats durant els mesos d’estiu i els períodes
de Nadal i Setmana Santa per entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats de
Viladecavalls, siguin esportives o no, hauran d’abonar 2,25 €/setmanals per alumne inscrit a l’activitat.
L’entitat organitzadora haurà d’acreditar el número d’inscrits amb un certificat del secretari o secretària de
l’entitat abans de la finalització de l’activitat mitjançant instància presentada al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de Viladecavalls.

1.3.TAXA PER UTILITZACIO DE LA SALA DE PLENS DE L`AJUNTAMENT
Utilització de la Sala de Plens de l'Ajuntament 152,80euros./dia
1.-Aquesta Sala es reserva per a la celebració periòdica i habitual de les sessions plenàries de
l´Ajuntament, actes oficials de la corporació de caràcter festiu, social o anàlegs i tots aquells que pel
seu caràcter oficial, protocol·lari o d’interès municipal sigui aconsellable realitzar en aquest espai.
2.-Igualment, per la seva naturalesa formal, la celebració de cerimònies de casaments civils. En
aquest cas, serà aplicable la taxa corresponent prevista en aquesta ordenança.
3.-Els drets liquidats per l’aplicació de la taxa, autoritza als usuaris a la utilització de la Sala pel
temps de durada de l’activitat per la qual prèviament s’ha sol·licitat la llicència corresponent.
4.-La utilització d’aquestes instal·lacions requerirà per part dels usuaris, el compliment de les
normes de civisme essencials i respecte de les instal·lacions.
5.-Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció o reparació, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui.
6.-Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels
bens construïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
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EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, gaudiran d’exempció les
derivades de l’utilització per a la celebració de matrimonis civils quan algun dels contraents estigui
empadronat al municipi de Viladecavalls amb una antiguitat mínima d´1 any a la data del casament.
Caldrà acreditar l´antiguitat amb el Certificat històric del padró municipal.
PARTICIPACIO CIUTADANA :
1.4. TAXA PER UTILITZACIO DEL CENTRE CIVIC PACO CANO,SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA , SALES ADJUNTES L' ESCOLA DE MUSICA PAU CASALS
S’estableixen
l’ajuntament:

taxes d’utilització de les sales municipals, dins de l’horari establert per

-Per a entitats sense ànim de lucre, Per a activitats de caràcter
amb cobrament als assistents/1 hora comercial / 1 hora
Sales de reunions i
activitats del CCPC i de
l’ EMMPC
Sala de gimnàs i ball del
CCPC
Sala d’actes del CCPC i
de l’EMMPC i sala
polivalent biblioteca
Suplement per utilització
fora de l' horari establert

10 €
.

25 €

20€

50 €

40 €

95 €

15€

15 €

Quedaran exemptes d’aquests pagaments, i sempre i quan utilitzin l’equipament dins el seu
horari establert, les associacions de veïns locals i altres associacions legalment constituïdes
amb seu al municipi de Viladecavalls. Per aquestes entitats i associacions la taxa d’utilització fora
de l’horari establert de l’equipament, podrà determinar-se d’acord amb l’associació interessada i
l’ Ajuntament que serà aprovat pel Ple de la Corporació.
En el cas d’altres activitats que tinguin relació directe amb l’activitat econòmica del municipi i que
acreditin circumstàncies d’interès públic, la taxa d’utilització podrà determinar-se mitjançant
conveni entre les parts interessades que serà aprovat pel Ple de la Corporació.
En el supòsit de que els usuaris ocasionin desperfectes , assumiran al seu càrrec el cost que
representen els mateixos, que seran valorats pel tècnic municipal.
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1.5. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PAELLERA DE PROPIETAT MUNICIPAL.
Primer. La utilització de la paella municipal s’haurà de demanar amb una antelació mínima d' una
setmana i es sotmet a una taxa d’utilització de 36,06 euros.
Segon: Caldrà dipositar una fiança de 150,25 euros que garanteixi la devolució en perfecte estat
de conservació i neteja de la paella i els estris que l’acompanyen i de la qual es deduirà en el seu
cas, el preu de reparació, reposició o neteja.
La paella s’haurà de retornar en el termini de 5 dies hàbils a partir del següent a la data
d’utilització i es descomptaran 30,05 euros de la fiança per cada dia natural que passi d’aquest
termini.
Tercer: s'haurà de retornar, dins del termini abans establert, completament neta, i tant per
recollir-la com per retornar-la serà obligatori la concurrència de al menys 4 persones pel seu
trasllat.
Quart: El lloc on s'haurà de recollir i tornar previ avís a l'Ajuntament, és l'habitual
d'emmagatzemat, al magatzem municipal.
Les sol·licituds s'hauran d'adreçar al registre de l’OAC, per concedir l'oportuna autorització i
vetllar pel compliment de tots els apartats d’aquesta ordenança.
1.6. TAXA PER LA UTILITZACIO DE TAULES I CADIRES PLEGABLES DE PROPIETAT
MUNICIPAL
Primer : La utilització de les cadires i taules plegables municipals s’haurà de demanar amb una
antelació mínima de 10 dies i es sotmet als següents tarifes d’utilització :
Taules i cadires fins a 100 usuaris
Taules i cadires fins a 200 usuaris
Taules i cadires fins a 300 usuaris
Taules i cadires fins a 400 usuaris
Taules i cadires fins a 500 usuaris
Taules i cadires per més de 500 usuaris

50€
100€
150€
200€
250€
300€

En el cas d’associacions de veïns, altres associacions legalment constituïdes i ens públics, la
taxa d’utilització pot determinar-se mitjançant conveni o acord amb l’associació interessada i
l’Ajuntament.
Segon: Caldrà dipositar una fiança de 250 euros que garantirà la devolució en perfecte estat de
conservació i neteja de les taules i cadires i de la qual es deduirà en el seu cas, el preu de
reparació, reposició o neteja.
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En el cas d’associacions de Veïns o altres associacions legalment constituïdes la fiança pot
determinar-se mitjançant conveni o acord amb l’associació interessada i l’ Ajuntament garantint la
devolució en perfecte estat de conservació i neteja de les taules i cadires.
Tercer: S’haurà d’avisar per a la seva retirada i trasllat en el termini de 2 dies hàbils a partir del
següent a la data d’utilització i es descomptaran 30 euros de la fiança per cada dia natural que
passi d’aquest termini.
Quart: Les taules i cadires s’hauran de retornar (avís a l’àrea d’obres i serveis), dins del termini
abans establert, completament netes, ben col·locades al sistema d’emmagatzematge (enreixat).
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar al registre municipal per a concedir l’autorització i vetllar pel
compliment de tots els apartats d’aquesta ordenança.
Article 6. Període impositiu
1. Per la utilització dels equipaments esportius, instal·lacions Municipals i materials de propietat
municipal, el període impositiu coincidirà amb la data de la sol·licitud, el qual no es realitzà sense
que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
Article 7. Règim de comunicació i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, excepte per la taxa per la realització de casals,
campus i jornades de tecnificació esportiva que l’Ajuntament aprovarà la corresponent liquidació
i el pagament es farà a l’entitat col·laboradora que s’estimi.
2. Les taxes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Suspendre temporalment i no aplicar fins el 31 de desembre de 2020, la tarifa prevista a l’article 5,
apartat 1.2, referent a la taxa per la realització de casals, campus i jornades de tecnificació esportiva
a les zones esportives municipals, havent d’entendre que es tornarà a aplicar automàticament l’1 de
gener de 2021, sense necessitat d’adoptar cap altra acord.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 28 de maig de 2020 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 23 de juliol de
2020, entrant en vigor el dia de la seva publicació i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
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