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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 

 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT 

UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 

estableix la taxa per la prestació dels serveis que es fixen a l’article 5 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis a què fa referència 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 35.4 de la Llei General Tributària sol·licitants de la prestació dels serveis. 

 

Article 4. RESPONSABLES 

 

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una 

infracció tributària o que col laborin a cometre-la. 

 

Article 5. QUOTA 

 

Les quotes queden establertes de la següent manera: 

 

1. Utilització d’instal·lacions esportives municipals per entitats privades: 

1.1. Pavelló municipal: 

a) Per un partit aïllat o entrenament, sense il·luminació (una hora) .............................................. 31,52 € 

b) Per un partit aïllat o entrenament, amb il·luminació (una hora) ................................................ 40,40 € 

c) Per organitzar espectacles esportius de 24 hores ..................................................................... 257,55 € 

d) Per organitzar d’espectacles esportius, mitja jornada .............................................................. 171,55 € 

e) Per organitzar espectacles no esportius de 24 hores (únicament juliol i agost) ....................... 534,80 € 

f) Per organitzar d’espectacles no esportius, mitja jornada (únicament juliol i agost) ................ 374,30 € 

1.2. Camp de futbol de terra: 

 Per organitzar espectacles no esportius de 24 hores  ............................................................... 222,34 € 

 Per organitzar espectacles no esportius, mitja hora  ................................................................ 166,81 € 

1.3. Camp de futbol de gespa: 

a) Sense il·luminació (una hora) .................................................................................................. 120,00 € 

b) Amb il·luminació (una hora) ................................................................................................... 150,00 € 

c) Camp de futbol 7 (una hora sense il·luminació) ........................................................................ 80,00 € 

d) Camp de futbol 7 (una hora amb il·luminació) .......................................................................... 95,00 € 

 

2. Utilització del servei de piscina municipal: 

Categoria Menors 3 anys De 3 a 8 anys A partir de 9 Especial*  
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anys 

Diària 0 € 1,85 €  5,00 € 1,50 € 

Grups de més 10 

usuaris 

0 € 1,00 €  40,00 € 10,00 € 

Abonament 

setmanal 

0 € 10,50 €  30,00 € 10,00 € 

Abonament 

quinzenal 

0 € 15,48 €  50,00 € 18,00€ 

Abonament 

mensual 

0 € 29,60 €  80,00 € 28,00 € 

Abonament 

temporada 

0 € 59,20€  160,00 € 56,00 € 

 

*)Totes les persones empadronades a Santa Cristina d’Aro. Es podran identificar amb el DNI o 

certificat d’empadronament a l’entrada de la piscina per obtenir la bonificació en el preu. 

 

3. Activitats físiques dirigides al pavelló municipal. Preus trimestrals: 

a) General (1 sessió setmanal) .................................................................................................... 60,00€/mes 

b) Persones empadronades (1 sessió setmanal) ......................................................................... 45,00 €/mes 

b) Persones que reuneixen les següents condicions: 

- Majors de 65 anys 

- Carnet Zona Jove de Santa Cristina d’Aro 

- Discapacitat grau superior al 33% 

- Famílies nombroses 

- Famílies monoparentals 

(1 sessió setmanal) .................................................................................................................... 30,00 €/mes 

 

4. Utilització Espai Ridaura 

4.1. TARIFES AUDITORI Tarifa ús comercial Tarifa ús cultural 

Mig dia (matí i/o tarda)  195 € 90,00 € 

Per dia  300,00 € 120,00 € 

 

S’entén per tarifa comercial la referida a les actuacions de cara al públic i per tarifa cultural la que 

implica l’ús de la sala per assajos. Aquestes taxes no inclouen altres serveis; a aquest import, caldrà 

afegir-hi la contractació de personal tècnic responsable de l’Espai. 

 

4.2. TARIFES AULES Fins a tres hores Mitja jornada Jornada completa 

Aula 25,00 € 35,00 € 45,00 € 

 

Les persones físiques del municipi que usin les diferents aules per al seu assaig tindran una 

reducció de la quota en un 50%. 

 

5. Celebració de matrimoni 

Per cada celebració  ............................................................................................................................ 100,00 € 

 

Nota. Estan exempts del pagament d’aquesta taxa aquells veïns i veïnes del terme municipal de 

Santa Cristina d’Aro empadronats en aquest municipi amb un mínim de sis mesos d’antelació a 

la data de celebració del matrimoni. 

 

6. Exempcions 

 



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 
 

 
 

 
Plaça de Catalunya – 17246 Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) – Telèfons: Centraleta 972 83 70 10 – Serveis tècnics i 
Urbanisme 972 83 60 86 – Secretaria i Alcaldia 972 83 60 88 – Serveis Econòmics 972 83 60 89 

6.1 Exempcions ús instal·lacions esportives 

 

Les entitats, els clubs i els centres escolars del municipi, que tinguin el conveni de col·laboració 

signat amb l’Ajuntament i/o que competeixin en una lliga reglada i reglamentada, estaran 

exempts de pagament de les taxes per l’ús de totes les instal·lacions, excepte el servei de piscina 

municipal que els seus associats es podran beneficiar dels descomptes descrits a la present 

ordenança, sempre que acreditin la seva condició de soci. 

 

6.2 Exempcions Espai Ridaura 

 

- Estaran exempts del pagament de la taxa les entitats vinculades o dependents de l’ajuntament 

de Santa Cristina d’Aro, els partits i grups polítics amb representació a l’ajuntament, les entitats 

sense ànim de lucre que operin al municipi així com les cessions que es realitzin a ens o 

institucions públiques. Per gaudir d’aquesta exempció hauran d’acreditar l’assistència d’un 

mínim de 100 persones a l’acte que s’organitzi. 

 

-En el cas que es realitzin activitats que comportin ingressos per a l’organització, el conveni 

haurà de regular les subvencions i les contraprestacions entre les parts. 

 

- S'aplicarà la tarifa Cultural a aquelles cessions d'espai a entitats i activitats d'interès social, 

cultural sense afany de lucre radicades fora del municipi de Santa Cristina d’Aro 

 

- S’aplicarà la tarifa Comercial a tota aquella activitat generada per una entitat privada amb 

afany de lucre. És possible, tanmateix, que les entitats o empreses privades sol·licitin espais o 

serveis per a una activitat d'interès general. En aquest cas, el conveni que reguli les 

contraprestacions podrà preveure una minoració en la quantia de les taxes 

- Es consideraran activitats comercials també aquelles que, provenint de l'àmbit públic o privat, 

no s'adrecin a la ciutadania en general i les quals generin ingressos. És el cas de jornades, 

congressos, cursos… 

 

Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o entitats 

que d’ell depenen queden excloses del pagament d’aquestes taxes. 

 

Article 6. ACREDITAMENT 

 

L’obligació del pagament de la taxa neix en el moment en què s’autoritza el servei. 

 

Article 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS 

 

S’exigirà l’abonament abans de la prestació del servei, mitjançant la corresponent liquidació 

que serà comunicada de forma reglamentària. 

 

Quan s’autoritzi la prestació d’un servei inclòs en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 5 d’aquesta 

ordenança, els sol·licitants hauran de dipositar una fiança de 600 euros pels possibles 

desperfectes que es puguin ocasionar als béns municipals, la qual serà retornada una vegada 

comprovat que no s’han produït desperfectes. 

 

En el servei de piscina, el pagament s’exigirà en el moment de la prestació del servei i, en els 

abonaments, en el moment de formalitzar la inscripció. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2020 

 

 


