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Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del que estableixen  els articles 57 i 20.4 v), Del RDL 2/2004 pel que 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 

del servei públic del centre de tecnificació esportiva. 

Article 2. Fet imposable 

Consisteix en la utilització de les instal·lacions i equipaments del Centre de Tecnificació 

Esportiva de les Terres de l’Ebre. 

Article 3. Subjecte passiu 

•Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 

general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article 6è. 

 

•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 

•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. 

 

•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 5. Beneficis fiscals 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

Article 6. Quota tributària 

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

 

Concepte Tarifa 

 

1. Residència Escola de Capacitació Agrària 

 

Pensió complerta/dia 25,00 € 

Serveis individuals de dilluns a divendres:  

   - Dinar i Sopar 6,00 € 

   - Dormir i esmorzar 12,00 € 

 

2. Serveis Hotel 

 

Serveis individuals en habitació doble o triple:  

   - Dormir i esmorzar 30,00 € 

   - Mitja pensió 40,00 € 

   - Pensió complerta 49,00 € 

   - Suplement habitacióindividual per dia 14,10 € 

 

Serveis grup ( més de 20 persones) Hotel: 

 

Serveis individuals en habitació doble o triple  

   - Dormir i esmorzar 26,20 € 

   - Mitja pensió 31,50 € 

   - Pensió complerta 40,45 € 

   - Suplement habitacióindividual/dia 14,10 € 



 

3. Instal·lacions esportives Municipals(complex Pavelló Poliesportiu) 

 

 

Pista Pavelló poliesportiu cobert: 

 

   - 1 mòdul 17,15 € 

   - 2 mòduls 22,70 € 

   - 3 mòduls 28,25 € 

  

Pista patinatge coberta:  

   - Sense il·luminació:  17,15 € 

   - Amb il·luminació:    22,70 € 

 

Pista Poliesportiva descoberta: 

 

   - Sense il·luminació 6,60 € 

   - Amb il·luminació 10,55 € 

 

Piscina coberta:  

 

   - 1 carrer 14,56 € 

   - 2 carrers 27,56 € 

   - 3 carrers 39,52 € 

   - 4 carrers 52,52 € 

   - 5 carrers 61,88 € 

   - 6 carrers 73,84 € 

   - 7 carrers 81,12 € 

   - 8 carrers 92,56 € 

 

Gimnàs: per hora 

 

23,50 € 

 

Pista d’atletisme: 

 

   - Grups de 30 persones i preparador(practicants de més de 15 anys):  

       - Sense il·luminació: per hora 6,60 € 



       - Amb il·luminació: per hora 10,55 € 

   - Grups de 30 persones i preparador(practicants de menys de 15 anys):  

       - Sense il·luminació: per hora 5,40 € 

       - Amb il·luminació: per hora 10,55 € 

 

Camp de futbol de gespa artificial: 

 

   - Sense il·luminació 33,05 € 

   - Amb il·luminació 38,40 € 

   - Entrenament nocturn (mig camp):  

      - Practicants de menys de 15 anys: per 1,5 hores 9,70 € 

      - Practicants de més de 15 anys: per 1,5 hores 11,90 € 

 

 

   - Abonaments de temporada per a entrenaments ( 1,30 hores/ mig camp/ 1 dia setmana): 

 

      - Practicants de menys de 15 anys 150,55 € 

      - Practicants de més de 15 anys 201,25 € 

   - Suplement enllumenat 6,15 € 

   - Abonaments de temporada per a partits:  

      - Practicants de menys de 15 anys 201,30 € 

      - Practicants de més de 15 anys 301,95 € 

   - Suplement enllumenat 6,15 € 

 

4. Serveis mèdics  

 

 

Consulta mèdica 

 

21,90 € 

 

Reconeixements medico-esportius: 

 

   - Reconeixement medico-esportiuper fitxa federativa 50,00 € 

   - Reconeixements medico-esportiuper control de l’entrenament 87,50 € 

   - Reconeixement aparell locomotor 75,00 € 

   - Reconeixement cardiològic 75,00 € 



 

ECG de repòs i d’esforç 

 

146,90 € 

Holter 75,00 € 

Eco-cardiograma 75,00 € 

 

Recollida de mostres analítiques: 

 

   - Lactats: per mostra 3,15 € 

   - Controls antidopatge: per control control 112,50 € 

 

Serveis de fisioteràpia: 

 

   - Consulta 25,00 € 

   - Massoteràpia 25,00 € 

   - Electroteràpia 9,40 € 

   - Cinesioteràpia individualitzada:  31,25 € 

   - Embenats funcionals 10,00 € 

  

Serveis de psicologia:  

   - Consulta psicològica 62,50 € 

   - Anàlisi psicològic i aplicació a l’entrenament 112,51 € 

   - Programes específics 200,00 € 

 

Informes tècnics específics 

 

360,60 € 

Article 7. Meritació 

La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l’article 

6è, mitjançant la utilització dels serveis i instal·lacions enumerats a l’article anterior, o en el 

moment de la sol·licitud. 

 

El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar els 

serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de l’autorització. 



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. 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 15 d’octubre de 2004 ha quedat definitivament aprovada en data            

començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP i continuarà 

vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 


