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AJUNTAMENT DE QUART 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22  
REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ DE LES  

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 
 
  
Article 1. Disposició general 
 
Fent ús de  les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i específicament, l’article 57 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, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 20 de la mateixa, aquest Ajuntament estableix les següents 
taxes per la utilització d’instal·lacions municipals i serveis inherents, que es regeixen pels articles 
20 a 27 del text refós esmentat. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes per la utilització d’instal·lacions municipals i serveis 
complementaris, l’ús, l’aprofitament i/o la cessió temporal d’ús de locals i d’espais de titularitat 
municipal i la prestació dels serveis complementaris necessaris per a la seva utilització, inclosos 
tots ells en una única quota establerta en els annexos corresponents. 
 
No estan subjectes a la taxa els participants en competicions esportives organitzades o 
promocionades directament per l’Ajuntament de Quart. 
 
Les activitats regulars amb 10h/20h o més d’ús d’una mateixa instal·lació per part d’entitats del 
poble tindran tractament a part. 
 
Les activitats que tenen un horari regular al llarg de la temporada podran tenir tractament 
diferenciat en les celebracions o exhibicions, i es decidirà segon el criteri de la Junta de Govern 
Local. 
 
Els esdeveniments de mitjana o alta complexitat (festivals, competicions estatals, concerts...) 
tindran tractament diferenciat si escau, sota el criteri de la Junta de Govern Local. 
 
Les escoles, de manera general, estaran exemptes del pagament de l’ús de les instal·lacions. 
 
Es podrà demanar a l’entitat responsable de l’activitat que cobreixi els costos de neteja de l’espai 
usat i els seus entorns, així com de la vigilància si es requereix. 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin 
o es beneficiïn de la prestació de serveis o que utilitzin les instal·lacions esportives municipals. 
 
Article 4. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
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Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, interventors o 
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb 
l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Es troben exempts de pagament de les taxes que regula aquesta ordenança en l’Annex: 
 
1.-Els centres escolars de Quart, sempre que l’activitat per la qual es demana la utilització formi 
part de l’activitat ordinària del centre educatiu, no tingui afany de lucre. 
2.-Les entitats, clubs, col·lectius o organitzacions del poble, de forma acotada a la instal·lació 
principal que utilitzin, si no tenen ànim de lucre i l’activitat és d’interès general. 
3.-Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària de fins el 100% segons el grau d’implicació que 
s’acordi, les entitats del municipi de Quart: 
Que assumeixin la gestió d’instal·lacions esportives municipals, de conformitat amb el conveni 
regulador o el decret d’autorització d’ús. 
Que assumeixin la gestió o promoció d’activitats esportives en els diferents nuclis del municipi, de 
conformitat amb el conveni regulador d’aquesta o el decret d’autorització d’ús. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen a l’annex de la present Ordenança. 
L’obligació de pagament neix des de que es sol·licita qualsevol dels serveis especificats en l’annex 
corresponent. 
 
 
Article 7. Acreditació 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament 
especial, moment que a aquest efecte s’entén que coincideix amb el de la concessió de la 
llicència, si ha estat sol·licitada, encara que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ parcial o total de 
l’import.  
 
Sense perjudici del que és previst en el punt anterior, en els casos d’utilització puntual, quan es 
presenta la sol·licitud d’autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals , s’ha de 
presentar la corresponent autoliquidació en concepte de dipòsit.  
 
Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta Ordenança 
sense sol·licitar la llicència, l’acreditació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o aprofitament.  
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització no s’exerceixi procedirà la 
devolució de l’import corresponent.  
 
En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditació tindrà 
lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació.  
 
Article 8. Normes de gestió 
 
Els interessats en algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran de presentar en les 
dependències municipals corresponents una sol·licitud on s’expressi el servei en qüestió, que 
demanen.  
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En les ocupacions puntuals la taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Aquesta  autoliquidació 
tindrà un termini de pagament de 10 dies naturals. 
 
Article 9. Venciment  
 
Si les taxes no són satisfetes al seu venciment, l’Ajuntament exigirà, a més de les quotes 
vençudes, els interessos de demora i/o recàrrecs corresponents, d’acord amb  la LGT i normativa 
vigent.  
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que 
es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les 
disposicions legals vigents. 
 
 
Disposició addicional 
 
Única.-  Modificació dels preceptes de 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 derogatòria 
 
Única.-  Queda derogada l’ordenança  reguladora de la taxa per aprofitament de les instal·lacions 
esportives municipals de Quart, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 5 de 
novembre de 2001 i publicada en el Butlletí Oficial de la província de Girona número 248 de 31 de 
desembre de 2001. 
 
Disposició final. 
 
Primera.- S'autoritza a l’Alcaldia per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple de l’ajuntament, començarà a regir 
l’endemà de la publicació de l’acord definitiu i el text íntegre al BOP i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
Aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2001, i publicada al 
BOP número 216 de 12 de novembre de 2001. 
 
ANNEX 
 
TAXES FISCALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2012 
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Categories entitats: 
 
A-Entitats NO municipals, AMB lucre i particulars. 
B-Entitats NO municipals, SENSE lucre.  
C-Entitats municipals AMB lucre.  
D-Entitats municipals SENSE lucre.  
E-Entitats municipals SENSE lucre que reben subvenció. 
F-Col·laboracions Ajuntament amb altres institucions.  
 
Estaran subjectes a pagament de fiança les entitats del grup A, B i particulars. La fiança equival al 
preu màxim d’1 dia. 
 
 
LOCAL SOCIAL: 
 

SALA GRAN A B, C D, E, F 
Preu hora 30 € 8 € 0 € 

Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

120 € 30 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

150 € 40 € 0 € 

 
SALES PETITES A B, C D, E, F 

Preu hora 4 € 1 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

16 € 4 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

20 € 5 € 0 € 

 
 

SALA LECTURA A B, C D, E, F 
Preu hora 8 € 2 € 0 € 

Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

32 € 8 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

40 € 10 € 0 € 

 
 
CAMP FUTBOL: 
 

CAMP GESPA A B, C D, E, F 
Preu hora 20 € 5 € 0 € 

Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

80 € 20 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

100 € 25 € 0 € 
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CAMP FUTBOL CREUETA: 
 

CAMP FUTBOL A B, C D, E, F 
Preu hora 7 € 2 € 0 € 

Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

28 € 7 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

35 € 10 € 0 € 

 
 
PAVELLÓ: 
 
PISTA CENTRAL A B, C D, E, F 

Preu hora 50 € 15 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

200 € 50 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

250 € 65 € 0 € 

 
GIMNÀS A B, C D, E, F 
Preu hora 5 € 2 € 0 € 

Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

20 € 5 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

25 € 7 € 0 € 

 
SALA DE MUSCULACIÓ 
 
Els particulars que utilitzin la sala de musculació hauran de fer un abonament per import de 
18€/mes. El pagaments s’hauran de fer a l’inici de cada mes.  
 
PISTA TENIS PALOL: 
 

PISTA TENIS A B, C D, E, F 
Preu hora 5 € 2 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

20 € 5 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

25 € 7 € 0 € 

 
PISTES EXTERIORS QUART I PALOL: 
 

PISTES 
EXTERIORS 

A B, C D, E, F 

Preu hora 3 € 1 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

12 € 3 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

15 € 4 € 0 € 
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LOCAL SOCIAL PALOL: 
 

LOCAL SOCIAL 
PALOL 

A B, C D, E, F 

Preu hora 7 € 2 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

28 € 7 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

35 € 10 € 0 € 

 
 
ESCOLES: 
Només en seran usufructuàries les entitats del poble sota el consentiment del Consell 
Escolar. 
 

GIMNÀS STA. 
MARGARIDA I 
AULES 

A B, C D, E, F 

Preu hora 5 € 2 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

20 € 5 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

25 € 7 € 0 € 

 
 
 
GRIC: 
Aquest equipament no és permés llogar-lo a partir de les 22:00 h. 
 
RECTORIA (planta 

baixa) 
A B, C D, E, F 

Preu hora 12 € 3 € 0 € 
Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

48 € 12 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

60 € 15 € 0 € 

 
 

SALES A B, C D, E, F 
Preu hora 3 € 1 € 0 € 

Preu 1 hora fixa a 
la setmana/mes 

12 € 3 € 0 € 

Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

15 € 4 € 0 € 
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MUSEU DE LA TERRISSA: 
 

SALA TEMPORAL A, B, C D, E, F 
Preu hora 20 € 0 € 
Preu màx 1 dia (+ 
de 5 hores) 

100 € 0 € 

 
 
 


