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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 - Preu Públic per la Utilització de les Instal·lacions 
Esportives Municipals. 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es preveu a l’article 117, en relació amb els articles 41 a 48 
de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, d’acord amb les modificacions introduïdes per 
la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim local de les taxes estatals i locals i 
de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, s’estableix el preu 
públic per l’ús i la utilització de les instal·lacions esportives municipals, així com per la 
prestació de tot tipus de serveis a les esmentades instal·lacions. 
 
Article 2. Fet imposable  
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització privativa i l’aprofitament 
especial de les instal·lacions esportives municipals per a la realització d’activitats de la 
competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies 
especificades en la lletra b) de l’article 20.1 de la Llei 25/98, de 13 de juliol. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
1. Seran obligats al pagament dels preus públics les persones que gaudeixin dels 
serveis o activitats portades a terme a les instal·lacions esportives municipals  aquells 
que es beneficiïn dels serveis, activitats, subministraments o espais pels quals han de 
satisfer aquests preus. L’obligació de pagament neix per la utilització de les 
instal·lacions, la realització de les activitats o la compra del material esportiu. 
 
2. L’obligació de contribuir neix des de que s’iniciï la prestació del servei o la 
realització de l’activitat, el subministrament o la utilització dels locals o espais, i es pot 
exigir el pagament previ de l’import total o parcial. Quan per causes no imputables a 
l’obligat al pagament del preu el servei, l’activitat o la utilització no es prestin o realitzin, 
serà procedent la devolució de l’import indegudament ingressat. 
 
Article 4. Subjectes passius 
Són subjectes passius d’aquest preu públic, en concepte d’obligats al pagament, les 
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que facin ús o utilitzin de forma 
privativa de les instal·lacions esportives municipals. 

 
Article 5. Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
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interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el 
supòsits i abast que assenyala l'esmentada Llei General Tributària. 

 
Article 5 bis. Beneficis Fiscals 
1. L’ús dels pavellons poliesportius i les instal·lacions esportives contemplades a la 
Tarifa primera de l’article 6, per a realitzar les diferents activitats prèvia autorització 
municipal i d’acord amb els criteris que en cada moment determini l’autoritat 
responsable:  

a) Serà gratuït per als diferents clubs o entitats sense ànim de lucre i inscrits al 
Registre d’Entitats Municipal (REM) sempre i quan la finalitat de l’activitat a 
desenvolupar estigui emmarcada dins dels objectius de la mateixa entitat. 
 

b) Es podrà aplicar una bonificació de fins al 100% en els subjectes passius que, per 
la seva finalitat o objecte, es compleixi el criteri d’interès general. 

 
Aquests beneficis fiscals s’entenen atorgats sense perjudici de la liquidació per 
subministraments derivats de l’ús que l’Ajuntament pugui practicar.  
 
2. No es cobrarà matrícula als abonaments donats d'alta durant l'estiu pel servei de 
zona d’aigües exterior del Centre Esportiu del Delta. S’entén període estiu el termini 
comprès entre l’obertura i el tancament de les piscines exteriors municipals.  
 
3. Les entitats –entenent el concepte en el més ampli sentit: entitats, associacions, 
grups municipals, centres socials autogestionats, associacions de culte- que tinguin 
domicili social, seu oficial o delegació permanent en el terme municipal, i que el seu 
objecte social sigui la realització d’activitats en la defensa dels interessos col·lectius de 
caràcter general o sectorial, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’entrada general al 
Centre Esportiu del Delta quan facin ús dels serveis esportius de prestació municipal 
regulats en aquesta ordenança de forma puntual. Per a grups de 10 o més usuaris, per 
poder gaudir d’aquesta bonificació, l’entitat haurà de presentar una sol·licitud prèvia 
d’autorització amb 10 dies, com a mínim, d’antelació. 
 
4. Els clients d’establiments d’allotjaments turístics de Deltebre que facin ús dels 
serveis esportius de prestació municipal regulats en aquesta ordenança de forma 
puntual gaudiran d’una bonificació del 20% de l’entrada general al Centre Esportiu del 
Delta. En aquests casos, s’haurà d'acreditar els dies d'estada als allotjaments 
mitjançant la factura, rebut o altre document acreditatiu, emesos pel titular de 
l'allotjament turístic. Per a grups de 10 o més usuaris, per poder gaudir d’aquesta 
bonificació, l’entitat haurà de presentar una sol·licitud prèvia d’autorització amb 10 dies, 
com a mínim, d’antelació. 
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5. Es bonificarà en un 10% els abonaments del Centre Esportiu del Delta de 10 classes 
d’entrenament de pàdel o tennis.   
 
6. Es bonificarà en un 20% els abonaments de família nombrosa i/o monoparental.  
S’aplicarà tant a la quota mensual com diària i a l’abonament familiar com individual. 
  
7.  Es bonificaran els abonaments per discapacitat tenint en compte: 

- Amb una discapacitat del 33 al 64% una bonificació del 15%. 
- Amb una discapacitat del 65 al 90% una bonificació del 30%. 
- Amb una discapacitat del 90 al 100% una bonificació del 100%, sempre i quan vagi 

acompanyat d’un adult. L’acompanyant també tindrà una bonificació del 100% 
sempre i quan aquest accedeixi a les instal·lacions en la finalitat d’acompanyar a la 
persona amb discapacitat. 

- Les persones amb una discapacitat superior al 65% amb necessitat d’una tercera 
persona per realitzar els actes essencials de la vida diària o que superen el barem 
que determina l’existència de dificultats de mobilitat o ambdues situacions, tindran la 
bonificació que els correspongui d’acord amb el seu grau de discapacitat i una 
bonificació del 100% per al seu acompanyat, sempre i quan aquest accedeixi a les 
instal·lacions en la finalitat d’acompanyar a la persona amb discapacitat. 
 

Aquesta bonificació, quan es doni en casos d’abonament familiar, només s’aplicarà a la 
persona que tingui el grau de discapacitat. S’aplicarà tant a la quota mensual com 
diària i a l’abonament familiar com individual. 
 
8.- Els que tinguin reconegudes diferents títols (família monoparental, discapacitat...) 
només es podran acollir a un sol benefici. 
 
9.- L’Ajuntament de Deltebre podrà formalitzar convenis de col·laboració amb la finalitat 
de regular els beneficis fiscals respecte els preus públics establerts en la present 
ordenança amb aquelles entitats, agents econòmics i col·lectius en general que vulguin 
gaudir o garantir dels serveis del Centre Esportiu del Delta amb caràcter temporal, els 
quals s’hauran d’estudiar en el  moment de formalitzar el conveni i en cada cas en 
concret, per establir els beneficis fiscals d’aquests preus públics. 
 
10.- No s’aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació 
del deute tributari que les indicades en la present ordenança.  

 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança és la fixada en les 
tarifes contingudes en l'apartat 2 d'aquest article. 
2. Les tarifes d’aquest preu públic  són les següents. 
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Tarifa primera: utilització puntual instal·lacions esportives municipals excepte 
Centre Esportiu del Delta 
 

 
INSTAL·LA
CIÓ 

       per 
dia  

per 
dia 

per 
dia  

per 
hora  

per 
hora 

per 
hora 

 0-3 
any
s 

4-7 
any
s 

8-
17 
any
s 

18-
60 
any
s 

+ 
60 
any
s 

Família/
4 
membr
es 

Fam. 
Nombrosa/ 
monoparen
tal 

Entitat
s 1 

Entitat
s 2 

Entitat
s 3 

Entitat
s 1 

Entitat
s 2 

Entitat
s 3 

Centre 
polivalent 
Josep Luque 

XX XX XX XX XX XX XX 65 75 100  13 15 20 

Centre 
polivalent Lo 
Salat 

XX XX XX XX XX XX XX 65 75 100  13 15 20 

Centre 
polivalent 
l’Aube 

XX XX XX XX XX XX XX 55 65 90 11 15 18 

Piscines 
exteriors 
Aube 

0 1 1,5
0 

3 1,5
0 

Pack 6 Pack 6 80 90 100 16 18 20 

Pistes tennis 
Aube (max. 2 
hores) 

XX 1 1,5
0 

2,5
0 

1,5
0 

Pack 6 XX 50 XX XX 10 XX XX 

Pista futbol 
sala exterior 
Aube 

XX XX XX XX XX XX XX 30 40 55 6 8 11 

Camp de 
futbol l’Aube 

XX XX XX XX XX XX XX 150 300 XX 30 60 XX 

Camp de 
futbol Camp 
nou (gespa) 

XX XX XX XX XX XX XX 150 300 XX 30 60 XX 

Camp de 
futbol Camp 
nou (terra) 

XX XX XX XX XX XX XX 50 100 XX 10 20 XX 

Altres 
instal·lacions 

XX XX XX XX XX XX XX 65 75 100  13 15 20 

 
Entitats 1: Entitats sense ànim de lucre locals. 
Entitats 2: Entitats sense ànim de lucre de caràcter  esportiu no local 
Entitats 3: Entitats privades de tot tipus. 

 
Per a supòsits concrets de llarga duració d’ocupació per entitats no locals sense ànim 
de lucre o entitats privades en general, s’establirà un contracte de lloguer per l’òrgan 
municipal competent. 
 
Tarifa segona: abonaments mensuals instal·lacions esportives municipals 
excepte Centre Esportiu del Delta 

 
INSTAL·LACIÓ 0-4 

anys 
4-8 
anys 

8-17 
anys 

18-60 
anys 

+ 60 
anys 

Centre polivalent Lo Salat XX XX XX XX XX 

Centre polivalent l’Aube XX XX XX XX XX 

Piscines exteriors Aube 0 12 20 25 20 

Pistes tennis Aube (max. 2 hores) XX XX XX 25 20 

Pista futbol sala exterior Aube XX XX XX XX XX 

Camp de futbol l’Aube XX XX XX XX XX 

Camp de futbol Camp nou (gespa) XX XX XX XX XX 
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Camp de futbol Camp nou (terra) XX XX XX XX XX 

 
Tarifa tercera: Centre Esportiu del Delta  

 

1. ABONAMENTS MENSUALS  Quota 
en Euros 

Abonament complert menors de 5 anys  00,00 € 

Abonament complert de 5 anys fins a 13 anys (infantil) 15,00 

Abonament complert de 14 anys fins a 19 anys (junior) 30,00 

Abonament complert de 20 anys a 59 anys (adult) 45,00 

Abonament complert a partir de 60 anys  (sènior) 
 

28,00 

Abonament complert horari reduït (des de les 10:00h fins les 17:00h)  
 

30 

Abonament complert caps de setmana (de divendres 15:00 h fins diumenge) 20,00 

Abonament complert persones a l’atur (accés des de les 12:00h fins les 16:00h) 18,00 

Abonament complert persones a l’atur (accés des de l’obertura  fins les 17:00 h) 25,00 

Abonament  exclusiu zona d’activitats dirigides i sala fitness  majors de 20 anys   30,00 

Abonament  exclusiu zona d’aigües i piscines  majors de 20 anys  30,00 

Abonament individual zona d’aigües a partir de 60 anys 15,00 

Manteniment de quota als abonaments individuals i familiars (amb dret d'entrada 
general de dos cops al mes, amb reserva de matrícula) 

15,00 

2. QUOTES FAMILIARS ABONAMENTS MENSUALS COMPLERT (mínim 2 
persones) 

 

El primer integrant de l’abonament ADULT (de 20 a 59 anys) 45,00 

Per cada integrant SÈNIOR addicional  amb relació de familiar fill/a o situació 
anàloga 

10,00 

Per cada integrant ADULT addicional  amb relació de familiar fill/a o situació 
anàloga 

25,00 

Per cada integrant JUNIOR addicional  amb relació de familiar fill/a o situació 
anàloga no independitzat o emancipat 

10,00 

Per cada integrant INFANTIL addicional amb relació de familiar fill/a o situació 
anàloga 

4,5 

Abonament 2 integrants sènior (majors 60 anys) matrimoni o situació anàloga 45,00 

3. ALTRES  

TARGETA/CARNET D’ABONAMENT 5,00 

PRIMERA MATRÍCULA  0,00 

SEGONA MATRÍCULA INDIVIDUAL (2) 20,00 

SEGONA MATRÍCULA INDIVIDUAL REDUÏDA, s’aplicarà quan la persona no 
ha superat el període més de 6 mesos des de l’anterior baixa al CED (2) 

10,00 

SEGONA MATRICULA  FAMILIAR, només s’aplicarà quan sigui més 
avantatjosa que la suma de les individuals(2) 

29,50 

RESERVA GUIXETES/ARMARIETS/TAQUILLES/MES 5,00 

(2) No s’aplicarà 2a matrícula quan l’usuari s’hagués donat de baixa del centre i 
acrediti que aquesta va ser per motius de malaltia, operació o accident no 
estaran subjectes 

 

4. LLOGUER DE PISCINA  
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1 Carrer piscina coberta (hora) 10,00 

1 Carrer piscina coberta (dia) 40,00 

5. LLOGUER PISTA DE PADEL I TENNIS  

Abonat individual total o familiar (complets) (per persona en horari d’obertura i 
fins les 17:00) amb una durada màxima de 1,5 h 

1,00 

Abonat individual total o familiar (complet) (per persona en horari a partir de les 
17:00 fins tancament)  amb una durada màxima de 1,5 h 

2,00 

Abonat a altres tipus d’abonament  amb una durada màxima de 1,5 h 3,00 

No abonats (per persona)  amb una durada màxima de 1,5 h 6,00 

Lloguer mensual de pistes 18 hores mensuals (1) 60,00 

Per cada hora addicional del lloguer mensual de pistes (1) 3,5 

(1) Prèvia disponibilitat de les pistes i formalització del corresponent conveni de 
cessió de la pista 

 

6. LLOGUER PAVELLÓ  CENTRE ESPORTIU DEL DELTA  

1 hora de pista  35,00 

1 hora de pista (fora d’horari d’obertura) 55,00 

1 dia de pista (en horari d’obertura) 190,00 

7. LLOGUER ESPAI EXTERIOR ZONA VERDA  

1 hora de l’espai  50,00 

1 hora de l’espai (fora d’horari d’obertura) 70,00 

1/2 dia de l’espai (4 hores) * 120,00 

* Per cada hora addicional  25,00 

1/2 dia (fora d’horari d’obertura) 160,00 

1 dia (en horari d’obertura) 190,00 

8. LLOGUER SALES i ESPAIS  

Sala fins a 30 m2  per hora 4,00 

Sala fins a 30 m2 per dia 16,00 

Sala fins a 30 m2 per mes 250,00 

Sala fins a 30 m2 per any 1.690,00 

Sala mes de 30 m2 fins a 50m2 per hora 6,00 

Sala mes de 30 m2 fins a 50m2 per dia 25,00 

Sala mes de 30 m2 fins a 50m2 per mes 330,00 

Sala mes de 30 m2 fins a 50m2 per any 2.800,00 

Sala més de 50 m2 per hora 12,00 

Sala més de 50 m2  per dia 48,00 

Sala més de 50 m2 per mes 500,00 

Sala més de 50 m2 per any 4.860,00 

Cantina pavelló €/m2 per dia 1,00 

Cantina pavelló €/m2 per mes 10,00 

Cantina pavelló €/m2 per any 40,00 

Altres espais del complex  (m2)  per mes  sense subministrament 4,00 

Altres espais del complex (m2)   per any  sense subministrament 44,00 

Altres espais del complex (m2)  per mes amb subministrament 7,00 

Altres espais del complex (m2)  per any amb subministrament 75,00 

9. LLOGUER ESPAIS PUBLICITARIS/ INSERCIÓ D’ANUNCIS  
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A) Pavelló Andrés Ferri 

 Semestral Anual 

Espai 1 m x 2 m 110,00 € 200,00 € 
Espai 1 m x 3 m 140,00 € 250,00 € 
Espai 1 m x 5 m 230,00 € 420,00 € 
B) Pistes Exteriors 

 Semestral Anual 

Espai 1 m x 2 m 110,00 € 200,00 € 

Espai 1 m x 3 m 140,00 € 250,00 € 

Espai 1 m x 5 m 230,00 € 420,00 € 

Pista de pàdel total  2.800,00 € 

Mitja pista pàdel   1.400,00 € 

 

10. LLOGUER   

Pala de pàdel o raqueta per persona per partida (màxim 3 hores) 1,50 

Pot de 3 pilotes per partida (màxim 3 hores) 0,50 

Excés de lloguer de pala de pàdel o raqueta (per hora) 1,50 

Excés de lloguer de pot de 3 pilotes (per hora) 0,50 

11. VENTA DE MATERIAL  

Gorra de bany  3,40 

Ulleres 10,00 

Pinça nas 4,50 

Protectors oïda 5,50 

12. PREU D’ENTRADA PUNTUAL DIÀRIA A LES INSTAL·LACIONS I 
ALTRES ABONAMENTS 

 

Entrada puntual   menors de 5 anys 00,00  

Entrada puntual de 5 a 13 anys 
 

3,50 

Entrada puntual a partir de 14 anys 6,00 

ABONAMENT 10 ENTRADES, sense caducitat i transferible  

A) COMPLERT: De 5 anys fins a 19 (inclou classes dirigides) 25,00 

B) COMPLERT: A partir de 20 anys (inclou classes dirigides) 45,00 

C) ZONA D’AIGÜES I PISCINA de dilluns a divendres (horari de 7:00 a 
17:30)  i  dissabtes de 8:00 h fins a les 19:30 h. (No inclou classes 
dirigides) 

30,00 

Abonament  estiu 1 persona (durada 30 dies) 35,00 

Abonament estiu 2 persones (durada 30 dies) 60,00 

Abonament estiu 3 persones (durada 30 dies) 75,00 

Abonament estiu 4 persones (durada 30 dies) 90,00 

Abonament estiu 1 persona (durada 60 dies) 60,00 

Abonament estiu 2 persona (durada 60 dies) 100,00 

Abonament estiu 3 persona (durada 60 dies) 113,00 

Abonament estiu 4 persona (durada 60 dies) 126,00 

Abonament estiu 1 persona (durada 90 dies) 75,00 

Abonament estiu 2 persona (durada 90 dies) 130,00 

Abonament estiu 3 persona (durada 90 dies) 140,00 
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15. CURSETS   

Natació infantil i adulta (alumne i mes) Abonats (4) No Abo. 

1 dia setmana 9,50 15,75 

2 dies setmana 19,00 29,50 

3 dies setmana 27,00 42,00 

4 dies setmana 36,00 60,00 

5 dies setmana 42,00 70 

Natació terapèutica (alumne i mes) Abonats No Abo. 

1 dia setmana 14,59 17,50 

2 dies setmana 29,17 35,00 

Natació gent gran (alumne i mes) Abonats No Abo. 

1 dia setmana 9,50 15,75 

2 dies setmana 19,00  29,50 

Pàdel o tennis infantil de 5 anys fins 14 anys (alumne i mes) Abonats No Abo. 

1 dia setmana 8,62 10,35 

2 dies setmana 17,05 20,46 

3 dies setmana 25,47 30,56 

4 dies setmana 33,50 40,50 

5 dies setmana 42,31 50,78 

16. ENTRENAMENTS ADULTS PÀDEL O TENNIS Abonats No Abo. 

Preu per alumne per classe per 1 persona  15,00 17,50 

Abonament estiu 4 persona (durada 90 dies) 150,00 

Abonament Anual (pàdel/tennis categoria infantil)(3) 140,00 

(3) Pels abonaments anuals de pàdel/tennis infantil, si l’usuari es dona de baixa 
abans d’extingir-se el termini d’aquest, només es podrà fer la devolució de 
l’import proporcional a la part corresponent, en cas de causa justificada 

 

13. ENTRADA PÚBLICA ESTIU PISCINES EXTERIORS  CENTRE ESPORTIU 
DEL DELTA 

 

Entrada diària de 0 a 3 anys 0,00 

Entrada diària de 4 a 7 anys 1,00 

Entrada diària de 8 a 17 anys 1,50 

Entrada diària de 18 a 60 anys 3,00 

Entrada diària mes de 60 anys 1,50 

Família de 4 membres 6,00 

Família nombrosa / monoparental 6,00 

14. ABONAMENT ESTIU PISCINES EXTERIORS  CENTRE ESPORTIU DEL 
DELTA 

 

Abonament de 0 a 3 anys 0,00 

Abonament de 4 a 7 anys 12,00 

Abonament de 8 a 17 anys 20,00 

Abonament de 18 a 60 anys 25,00 

Abonament mes de 60 anys 20,00 

Abonament família de 4 membres 42,00 

Abonament família nombrosa / monoparental 42,00 
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Preu per alumne per classe per 2 persones 10,00 12,00 

Preu per alumne per classe per 3 persones 7,5 10 

Preu per alumne per classe per 4 persones 6,00 8,00 

(4)Es consideren abonats (en cas d’activitats) quan són menors de 5 anys, aquells 
usuaris que tenen un membre de la mateixa unitat familiar (adult/sènior/junior) 
abonat al Centre 

 
3.- L'import d’aquests preus públics cobrirà com a mínim el cost del servei prestat o de 
l'activitat realitzada. Per al supòsit que hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o 
d'interès públic que aconsellin fixar preus públics per sota d’aquest límit previst s'ha de 
consignar en els pressupostos de l’Ajuntament de Deltebre les dotacions oportunes per 
a la cobertura de la diferència resultant si n'hi ha.  
 
Article 7. Impost sobre el valor afegit. 
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquest preu públic estarà gravada 
per l’Impost sobre el Valor Afegit, el qual haurà de ser suportat pel subjecte passiu.  
 
Tot i tractar-se d’operació subjecta a l’IVA, en virtut de l’art. 20.ú.13è de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, atès que l’Ajuntament és una 
entitat de Dret Públic, estaran exemptes de Impost sobre el Valor Afegit els serveis 
(s'exclouen els lliuraments de béns) prestats a persones físiques que practiquin l'esport 
o l'educació física, sigui quina sigui la persona o entitat al càrrec de la qual es realitzi la 
prestació, sempre que aquests serveis estiguin directament relacionats amb aquestes 
pràctiques. Per als supòsits que no es doni aquesta exempció caldrà aplicar l’IVA 
corresponent d’acord amb l’esmentada Llei.  
 
Els preus públics referents a lliurament de béns i ús d’espais i locals previstos en la 
present ordenança inclouen l’IVA, la resta de preus no inclouen l’IVA. 

 
Article 8. Normes de gestió 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat. L’import corresponent a cada aprofitament es podrà fer efectiu: 
a) A les instal·lacions amb gestió directa per ingrés en la Tresoreria Municipal o en el 
lloc que estableixi l’Ajuntament en règim d’autoliquidació. 
b) A les instal·lacions sotmeses a formes de gestió indirecta es realitzarà directament a 
l’entitat gestora, en els llocs i formes que aquesta determini a l’efecte. 
 
2. Les quantitats que no s’hagin satisfet dins del període voluntari atorgat seran 
exigides per la via de constrenyiment, d’acord amb allò que disposa el Reglament 
General de Recaptació i l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. No es consentirà l’aprofitament de les instal·lacions fins que no s’hagi abonat o 
fraccionat l’import prèvia sol·licitud a l’efecte amb el seu compliment. L’incompliment 
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d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici del 
pagament del preu públic i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin. 

 
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a 
tercers, tret dels supòsits previstos. L’incompliment d’aquest precepte provocarà 
l’anul·lació de la llicència. 

 
5. Per aplicar la tarifa especial a les persones que es troben a l’atur i a les seves 
parelles caldrà que acreditin aquesta circumstància mitjançant justificant de demanda 
de treball expedit per l’oficina del SOC que té una validesa de tres mesos. Per renovar 
l’abonament amb tarifa especial les persones que continuen mantenint-se en aquesta 
situació hauran de renovar novament la demanda de treball i acreditar l’esmentada 
renovació a l’oficina municipal gestora de la taxa, en cas contrari se’ls aplicarà la tarifa 
normal.  

 
6. Per aplicar el preu del lloguer d’espais per publicitat, l’/la interessat/da en la inserció 
d’anuncis presentarà sol·licitud a l’Espai Atenció Ciutadana on especificarà el lloc 
escollit, les dimensions i l’elecció del període, si anual o semestral. 

 

Un cop aprovada la sol·licitud, contractat l’espai, i satisfet el preu , l’anunciant es 
posarà en contacte en la direcció del CED per convenir la presentació del material de 
l’anunci, que anirà a càrrec de l’anunciant.  L’/La interessat/da es compromet a tenir 
l’anunci en perfectes condicions. 
 
En el supòsit d’incompliment de l’obligació de pagament del preu establert  es retirarà 
l’anunci. 

 
7. L’Ajuntament podrà exigir una fiança per cada autorització d’ocupació, per tal de 
respondre dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar a la instal·lació o 
edifici. Aquesta fiança serà retornada una vegada comprovat l’estat satisfactori dels 
esmentats immobles. 
 
Article 9. Meritació 
1. El preu públic es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, moment 
que ha de coincidir amb el de la concessió de la llicència o autorització, si s’ha  
sol·licitat. 
 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència o 
autorització, la meritació del preu públic té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat 
aprofitament. 
 
3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 
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primer dia de cadascun del període natural del temps assenyalat a la tarifa. 
 

4. Si no es presenta sol·licitud per desistir de l’ús privatiu o aprofitament especial per 
a la inserció d’anuncis, s’entén prorrogat tàcitament.  

 
Article 10. Període impositiu 
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincideix amb el determinat a la llicència o autorització municipal. 
 
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un  exercici, 
el període impositiu comprèn l’any natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la 
utilització privativa o l’aprofitament especial, i s’ha d’aplicar el que determinen els 
apartats següents. 

 
3. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin 
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet. 
 
Article 11. Règim de declaracions i d’ingrés 
1. El preu públic s’exigeix en règim d’autoliquidació/liquidació. 
 
2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el 
moment de sol·licitar la llicència o autorització corresponent. Amb aquest efecte, 
juntament amb la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal 
presentar l’imprès d’autoliquidació/liquidació de la taxa. Alternativament, es poden 
presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que el funcionari 
municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute. 

 
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa 
s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula. 

 
4. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de les quotes 
resultants. En aquest cas, s’ordenarà el càrrec al compte bancari en el moment de 
termini de pagament en període voluntari que es consideri oportú. 
 
Article 12. 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. 
 
Aquesta Ordenança contempla annexos corresponents a diverses campanyes per 
promocionar el Centre Esportiu amb diferents descomptes. Tots els descomptes 
previstos als Annexos 1, 4 i 6 d’aquesta Ordenança s’aplicaran previ informe dels 
serveis tècnics municipals i posterior acord adoptat per part de la Junta de Govern 
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Local, del qual se n’haurà de donar compte a la Comissió Informativa de 
#DeltebreActiu. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el dia 4 de 
novembre de 2020. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
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ANNEX 1 
 
CAMPANYES DE CAPTACIÓ GENÈRIQUES 

 

Primer: Els imports a liquidar en concepte de preu públic per la utilització de les 
Instal·lacions Esportives Municipals, es podran veure afectats per l’aplicació de les 
campanyes que tenen per objectiu la captació d’usuaris per a aquest servei. 
 
Segon: L’objectiu d’aquestes campanyes és augmentar el nombre d’abonats. 
  
Tercer: Les campanyes de captació s’aplicaran en funció de l’evolució dels usuaris, 
l’època de l’any i el públic objectiu. 
 
Quart: D’acord amb l’anterior, l’aplicació o no de les campanyes no comporta canvis 
substancials pel que fa als costos del servei, ja que l’objectiu és incrementar el nombre 
d’usuaris nous. 
 
Cinquè: per accedir als descomptes de les campanyes es pot exigir un període de 
permanència mínima com a usuari del Centre Esportiu, aquest s’establirà en funció dels 
descomptes aplicats. En cas d'establir un període de permanència mínim i no ser 
complit per l'usuari, aquest haurà d'abonar els descomptes dels quals ha estat 
beneficiari. 
 
Sisè: Les campanyes que es realitzin d’acord amb els objectius i condicions descrites 
anteriorment, s’hauran de publicar a la web institucional de l’Ajuntament de Deltebre, 
així com a la web del servei. A l’anunci haurà d’especificar-se el següent: 
 
- Públic objectiu de la campanya, descripció de les condicions a complir per adherir-
se a la campanya de captació. 
- Vigència de la campanya, data d’inici i finalització d’aquesta. 
- Procediment per adherir-se a la campanya. 
- Període de permanència, si s’escau. 
 
Setè: Els preus públics dels abonaments i les matricules de qualsevol de les modalitats 
incloses en l’apartat “Tarifa tercera: Centre Esportiu del Delta” ordenança” se’ls podrà 
aplicar el següent quadre de descompte, d’acord amb la regulació d’aquest annex: 

 

Campanyes de captació Descompte (%)  

Totes les modalitats 5% 

Totes les modalitats 10% 

Totes les modalitats 15% 

Totes les modalitats 20% 
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Totes les modalitats 25% 

Totes les modalitats 30% 

Totes les modalitats 35% 

Totes les modalitats 40% 

Totes les modalitats 45% 

Totes les modalitats 50% 

Totes les modalitats 55% 

Totes les modalitats 60% 

Totes les modalitats 65% 

Totes les modalitats 70% 

Totes les modalitats 75% 

Totes les modalitats 80% 

Totes les modalitats 85% 

Totes les modalitats 90% 

Totes les modalitats 95% 

Totes les modalitats 100% 

 
 
ANNEX 2 
 
CAMPANYA “CONEIX EL CENTRE ESPORTIU” 
 
Primer: Els usuaris del Centre Esportiu Delta (d’ara endavant CED) obtindran pel fet de 
ser abonats del Centre les següents entrades gratuïtes (de cortesia) per poder convidar 
a qualsevol persona a les instal·lacions del CED, d’acord amb les condicions 
establertes en aquest Annex. 
 
Segon: L’objectiu d’aquesta campanya és donar a conèixer el CED al màxim nombre 
de persones possibles per tal d’incentivar l’augment d’usuaris amb combinació amb les 
campanyes de captació que es puguin realitzar d’acord amb l’annex 1. 
 
Tercer: La durada d’aquesta campanya serà permanent mentre figuri en aquesta 
ordenança. 
 
Quart: Per tal de fer ús d’aquestes entrades serà necessari accedir a les instal·lacions 
amb l’usuari abonat. En el moment de l’entrada al CED es facilitarà a la persona 
convidada informació i assessorament sobre els preus i campanyes vigents en aquell 
moment. 
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Cinquè: Per tal de disposar de les entrades serà necessari sol·licitar-les a la recepció 
del CED. 
 
Sisè: el nombre d’entrades de cortesia de les quals disposaran els abonats serà el 
següent: 
 
- Dues entrades de cortesia anuals per cada abonament complet. 

- Una entrada de cortesia anual per la resta d’abonaments mensuals. 

- Una entrada de cortesia anual per cada membre de l’abonament familiar amb un 

màxim de 3. 

 
 
ANNEX 3 
 
CAMPANYA “CONEIX EL CENTRE ESPORTIU A TRAVÉS DEL COMERÇ LOCAL” 
 
Primer: Els començos que formin part de FECOTUR, així com d’altres que s’adhereixin 
a aquesta campanya, facilitaran a les persones que realitzin compres en els comerços 
descomptes per accedir al Centre Esportiu Delta (d’ara endavant CED). 
 
Segon: L’objectiu d’aquesta campanya és donar a conèixer el CED al màxim nombre 
de persones possibles per tal d’incentivar l’augment d’usuaris amb combinació amb les 
campanyes de captació que es puguin realitzar d’acord amb l’annex 1. 
 
Tercer: El cost de l’entrada general al CED, serà de 3€ amb el descompte facilitat pels 
comerços. 
 
Quart: Aquest descompte només es podrà utilitzar un cop per persona, indiferentment 
que aquesta persona hagi rebut diversos descomptes per compres realitzades a 
diferents comerços. 
 
Cinquè: els descomptes no seran nominatius per tant, podran ser utilitzats per 
qualsevol persona. 
 
Sisè: la campanya realitzada durant els primers 6 mesos de l’any, el descompte es 
podrà utilitzar fins al 31 de desembre del mateix període. 
 

ANNEX 4 
 
PREUS D’ACTIVITATS ADICIONALS DE CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ 
 
A) Activitat Especial 
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1- Fidelització (abonats) 
a) Cost 0 € 
b) 25 % descompte de l’entrada puntual  
a) 50 % descompte de l’entrada puntual  
b) 75 % descompte de l’entrada puntual  

 
2- Captació (no abonats) 

Entrada puntual 6,00 € 
 

B) Activitats: 
Adjunt a l’entrada a l’activitat es podran complementar amb altres activitats 
(gastronòmiques, lúdiques, etc.) 

a) Activitat A: 3,00 € 
b) Activitat B: 5,00 € 
c) Activitat C: 10,00 € 
d) Activitat D: 15,00 € 
e) Activitat E: 20,00 € 
f) Activitat F: 25,00 € 
g) Activitat G: 30,00 € 
h) Activitat H: 35,00 € 
i) Activitat I: 40,00 € 
j)    Activitat J: 45,00 € 
k)   Activitat K: 50,00 € 
l)   Activitat L: 55,00 € 
f) Activitat M: 60,00 € 

 
El càlcul total de l’entrada serà= A+B 

 
A aquest preu se’ls podrà aplicar el següent quadre de descompte: 

Campanyes de captació Descompte (%)  

Totes les modalitats 5% 

Totes les modalitats 10% 

Totes les modalitats 15% 

Totes les modalitats 20% 

Totes les modalitats 25% 

Totes les modalitats 30% 

Totes les modalitats 35% 

Totes les modalitats 40% 

Totes les modalitats 45% 

Totes les modalitats 50% 

Totes les modalitats 55% 
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Totes les modalitats 60% 

Totes les modalitats 65% 

Totes les modalitats 70% 

Totes les modalitats 75% 

Totes les modalitats 80% 

Totes les modalitats 85% 

Totes les modalitats 90% 

Totes les modalitats 95% 

Totes les modalitats 100% 

 
ANNEX 5 
 
CAMPANYA “XARXA COMERCIANTS” 
 
Primer :  Es podran adherir a aquesta campanya Tots aquells treballadors autònoms i el 
seus treballadors assalariats a jornada completa que acrediten tenir  la titularitat d’un 
establiment obert al públic o que treballen en ell. Sempre que siguin nous abonats o 
faci més de sis mesos de l’anterior baixa al CED. 
 
Segon :  L’objectiu de la campanya es donar a conèixer el CED al màxim nombre de 
persones possibles per tal d’incentivar l’augment d’usuaris , entre el  col·lectius de 
comerciants que pel seu horari comercial veuen limitat l’ús del CED. 
 
Tercer: El cost de  l’abonament complert serà de 30€ mensuals, i tindran accés des de 
l’obertura fins les 10:00h, des de les 13:00 fins les 17:00 i des de les 20:00 fins el seu 
tancament. 
 
Quart:  El treballador autònom acreditarà ser titular d'un establiment obert al públic amb 
l'últim rebut autònom i el 036 alta de l'activitat. El treballador assalariat acreditarà ser 
treballadors d'un establiment obert al públic presentant un certificat de la empresa ,que 
acrediti el tipus de contracte, durada i jornada contractada,  i TA2 de alta a la TGSS. 
L'Ajuntament podrà demanar si ho considera convenient l'actualització de la 
documentació requerida. 
 
Cinquè : La durada d’aquesta campanya serà permanent mentre figuri en aquesta 
ordenança 
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ANNEX 6 
 
CAPTACIÓ INSERCIÓ D’ANUNCIS 
 
Els agents econòmics interessats en promocionar-se mitjançant la inserció d’anuncis al 
Centre Esportiu, se’ls podrà aplicar el següent quadre de descompte sobre el preu 
públic aprovat al punt 9 de la tarifa 3a del Centre Esportiu . 
 

Campanyes de captació Descompte (%)  

Totes les modalitats 5% 

Totes les modalitats 10% 

Totes les modalitats 15% 

Totes les modalitats 20% 

Totes les modalitats 25% 

Totes les modalitats 30% 

Totes les modalitats 35% 

Totes les modalitats 40% 

Totes les modalitats 45% 

Totes les modalitats 50% 

Totes les modalitats 55% 

Totes les modalitats 60% 

Totes les modalitats 65% 

Totes les modalitats 70% 

Totes les modalitats 75% 

Totes les modalitats 80% 

Totes les modalitats 85% 

Totes les modalitats 90% 

Totes les modalitats 95% 

Totes les modalitats 100% 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 
De manera transitòria i en el cas que el Centre Esportiu del Delta hagi d’estar tancat 
amb motiu dels efectes de la COVID-19 sempre i quan hi hagi resolució administrativa 
a l’efecte, es suspendrà el Preu públic per a la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals, article 6. Quota tributària. Tarifa Tercera: Centre Esportiu del Delta apartats 
1 i 2, el període que romangui tancat, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi 
el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la 
mateixa.   


