
Ajuntament de Taradell 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 41 
 
 

TAXA PER L’ÚS PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL "EL PUJOLÓ"  

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús públic de les instal·lacions del 
Pavelló Poliesportiu Municipal “El Pujoló”, que es regirà per la present Ordenança 
fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús públic de les instal·lacions del Pavelló 
Poliesportiu Municipal “El Pujoló” especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 
de la present Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei 
municipal que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
TARIFES: Euros 
Epígraf primer: Activitats esportives  
I. De dilluns a dissabtes no festius 
  A) Usuaris empadronats a Taradell 
    1. Activitats esporàdiques, per hora:                                                                                
    2. Activitats periòdiques, per hora:                                                                                   

 
 

34,94 
20,54 



  B) Usuaris d’entitats registrades o equips federats de Taradell, per hora: 
  C) Usuaris no empadronats a Taradell, per hora:                                                              
  D) Usuaris alumnes de les Escoles d’ensenyament oficial de Taradell, per hora: 
  E) Usuaris d’entitats registrades o equips federats de fora de Taradell, per hora: 
II. Diumenges i festius 
  A) Usuaris empadronats a Taradell, per dia:                                                                    
  B) Usuaris d’entitats registrades o equips federats de Taradell, per dia: 
  C) Usuaris no empadronats a Taradell, per dia: 

2,64 
55,58 
1,32 
6,94 

 
218,25 
130,93 
261,92 

Epígraf segon: Activitats no esportives  
I. De dilluns a dissabtes no festius 
  A) Usuaris d’entitats registrades de Taradell   
    1. Activitats gratuïtes, per dia:                                                                                           
    2. Activitats no gratuïtes, per dia:                                                                                   
  B) Usuaris d’entitats registrades de fora de Taradell, per dia:                                         
II. Diumenges i festius 
  A) Usuaris d’entitats registrades de Taradell: 
    1. Activitats gratuïtes, per dia                                                                                         
    2. Activitats no gratuïtes, per dia:      
  B) Usuaris d’entitats registrades de fora de Taradell, per dia: 

 
 

34,94 
130,93 
218,25 

 
 

130,93 
218,25 
261,92 

1. El Pavelló romandrà tancat el mes d’agost. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
En tots els supòsits, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús de les instal·lacions, 
encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest ús. 
 
Article 8è. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per determinar el deute. 
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 
 
Article 9è. Notificacions de les taxes 
La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat en el moment en què es 
presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a l’ús públic de les instal·lacions. 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació 
resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
  
Article 10è. Gestió per delegació 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les 
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que 
ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels 



subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals 
i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
Article 11è. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de 
normes posteriors 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, 
i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 21 d’octubre de 2010 i que ha quedat definitivament 
aprovada en data 10 de desembre de 2010, entrarà en vigor al dia següent al de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 


