APROVACIÓ DEFINITIVA.- BOP NÚM 233 DE 5.12.2019

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.20.-TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I SERVEIS
ESPORTIUS MUNICIPALS
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la
prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal·lacions i Serveis esportius
municipals.
Article 2- .FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que
requereixin qualsevol tipus d’utilització d’aquelles instal·lacions municipals
esmentades en l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’activitat municipal
relativa als serveis esmentats a l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 4.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb les següents
tarifes:
A) PAVELLÓ POLIESPORTIU:
• Pista transversal
Dia laborable, per hora
Dissabtes i festius, per hora

22,00 €
27,70 €

• Pista longitudinal
Dia laborable, per hora
Dissabtes i festius, per hora

39,00 €
44,10 €
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• Abonament individual per temporada
Octubre a juny, per a grups organitzats i autoritzats,
1 sessió per setmana

22,00 €

• Abonament general per realització d’activitats durant tota la temporada
Quota mensual per a cada activitat,

150,00 €
amb un màxim de 8 hores setmanals.

La gestió d’aquesta taxa serà a raó de pagaments trimestrals, al inici del trimestre,
mitjançant autoliquidació a les dependències de l’Ajuntament, mitjançant el model
que es posi a la seva disposició.
En el cas que es volgués ampliar les hores setmanals, s’haurà de sol.licitar
mitjançat instància a l’Ajuntament, i s’informarà per la Regidoria d’Esports amb el
corresponent acord de la Junta de Goven Local.
La quota serà irreduïble a raons dels mesos que s’ocupi el pavelló.
• Activitats amb recaptació de la guixeta
Quota

el 10% de la recaptació de la guixeta

A aquesta quota se li afegirà la quota corresponent a la utilització de la pista
utilitzada.
B) ESTADI MUNICIPAL:
Per cada utilització
Per utilització de llum artificial, per hora

77,90 €
34,85 €

• Pista de gespa artificial
Per cada utilització
Servei de llum artificial, a part de la quota

39,00 €
26,50 €
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C) ACTIVITATS ESPORTIVES
• CASAL ESPORTIU D’ESTIU MENSUAL
Matrícula (inclou assegurança)

21,65 €

EMPADRONATS
Quota horari normal casal d’estiu
154,00 €
Quota mitja jornada casal d’estiu
113,00 €
Quota per quinzenes del casal d’estiu, corresponent a l’1 al 113,00 €
15 ò del 16 al 31 del mes sol.licitat.

NO EMPADRONATS
Quota horari normal casal d’estiu
184,80 €
Quota mitja jornada casal d’estiu
135,60 €
Quota per quinzenes del casal d’estiu, corresponent a l’1 al 135,60 €
15 ò del 16 al 31 del mes sol.licitat.

• QUOTA MENJADOR
Preu àpat per dia alumnes fixes
Preu àpat per dia alumnes esporàdics

5,40 €
5,90 €

S’entendrà com a assistència fixa, aquella que sigui com a mínim un 80% dels
dies que hi hagi servei de menjador.
D) ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
• CURS DE PISCINA TEMPORADA ESTIU
Per cada mes d’assistència
• QUOTA PER ACTIVITAT

30 €
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Fins a 30 hores mensuals, per mes
per cada hora d’excés, per hora

108,15 €
4,20 €

F) UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS NO
ESPORTIVES
Per hora

56,40 €

G) PERNOCTACIONS:
Quota per grup, mínim 10 persones
Quota per persona, a partir de 10 persones
A més de la quota per grup

50,00 € per nit de pernoctació
3,50 € per persona i per nit

No s’acceptaran pernotacions de menys de 10 persones.
En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular,
simultàniament, l’autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import a les arques
municipals
Article 5.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1.- S’estableix la bonificació del 25% de la matrícula i de la mensualitat del casal
esportiu per:
- aquells nens o nenes que formin part de família nombrosa.
- aquells nens o nenes que conviuen en una família monoparental, i que els
ingressos líquids del conjunt familiar resident en una mateixa vivenda, no
sigui superior a dues vegades el IPREM.
2.- S’entén per família monoparental, la que està formada per ascendent sol amb
infants, sempre que convisquin amb aquell i en depenguin econòmicament de
forma exclusiva.
Per tal de poder acreditar aquesta condició de família monoparental, serà
mitjançant la presentació d’un certificat de convivència, i en el cas de separacions
o divorcis, amb la presentació de la sentència judicial acreditativa, i que s’acrediti
amb la corresponent tarja de família monoparental.
3.- S’estableix la bonificació de fins al 100% en la quota de les taxes regulades en
aquesta ordenança per a la realització d’activitats organitzades per les entitats
sense afany de lucre inscrites en el registre municipal d’associacions, i per les
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entitats públiques i persones físiques que tinguin per finalitat la realització
d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho determini la llicència
atorgada.

Article 6.- MERITACIÓ
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes,
s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
Article 7.- GESTIÓ I RECAPTACIÓ
En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular,
simultàniament, l’autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import a les arques
municipals, a excepció dels deutes de cobrament periòdic domiciliats
bancàriament.
El pagament del Casal Esportiu, ja sigui matrícula o mensualitat, es realitzarà per
domiciliació bancària, al començament de l’activitat.
La gestió de les mensualitats es realitzarà per padrò que es confeccionarà a raó
de la inscripció presentada. El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà durant la
primera quinzena del mes en curs.
La gestió del cobrament del servei de menjador es realitzarà per padró que es
confeccionarà a mes vençut, mitjançant informe del Casal d’Esportiu de
l’assistència i/o absències al menjador del nen/a. El càrrec dels rebuts domiciliats
es realitzarà durant la primera quinzena del mes següent.
En el supòsit de sol.licituds d’assistència quinzenal o mensual, en casos
excepcionals i degugament acreditats, es podrà gaudir d’una assistència per
setmanes o quinzenes discontinues, prèvi informe del Director del Casal.
En el supòsit que el nen/a que s’hagués matriculat no hi assisteixi efectivament, no
es retornarà, en cap cas, ni la matrícula ni l’assegurança.
Si que es retornarà, en el seu cas proporcionalment als dies de no assistència, la
quota del mes, però només per períodes complerts de quinzenes naturals del mes,
és a dir, de no assistència complerta dels dies 1 a 15 del mes, i del 16 al 31 del
mes.
No es prorratejarà les mensualitats per dies de no assistència esporàdiques.
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La Junta de Govern Local, segons el seu criteri, en casos de considerar situacions
familiars excepcionals, podrà establir el prorrateig de les quotes per períodes no
inferiors a la quinzena.
Article 8.- INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general i la Llei
General Tributària.
Article 9.- DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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 realitzin 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 es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.020 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau

L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

