ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MPAL., INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I GIMNÀS MUNICIPAL

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 pel serveis d’ utilització de la piscina municipal i les
instal·lacions esportives i que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics d’ utilització de la
piscina mpal. i les instal·lacions esportives de caràcter local especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
ARTICLE 3. Subjectes passius
1. 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, pels serveis per a
la utilització de la piscina municipal i les instal·lacions esportives locals que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
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. Quota tributària
1.- La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf 1. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
Tarifa 1. Carnet de soci, per quadrimestre
Adults
Menors, fins a 16 anys
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TARIFA
32,50 €
11,00 €

Jubilats i pensionistes
Tarifa 2. Abonament Gimnàs Municipal
2.1 Abonament mensual
Despeses d’inscripció
Menors de 16 anys
Menors de 16 anys activitat de psicomotricitat

11,00 €

Joves de 16 a 25 anys

24,00 €

Adults majors de 25 anys

29,00 €

Majors de 60 anys
Participants al programa PAFES

19,00 €
12,00 €

2.2. Abonament anual
a) Individual
Menors de 16 anys
Menors de 16 anys activitat de psicomotricitat
Joves de 16 a 25 anys
Adults majors de 25 anys
Majors de 60 anys
Tarifa 3. Esquaix
3.1. Realització de l ‘activitat per particulars
Adults, per hora
Adults, ½ hora
Menors de 16 anys i majors de 60 anys, per hora
Menors de 16 anys i majors de 60 anys, per ½ hora
3.2. Abonaments
3.2.a) Anual
Individual adult
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
3.2.b) Mensual
Individual adult
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
Tarifa 4. Tennis
4.1. Realització de l’activitat per particulars
Adults, per hora
Menors de 16 anys i majors de 60 anys, per hora
Preu de llum, per hora
4.3. Abonaments
4.3.a) Anual
Individual adults
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
4.3.b) Mensual
Individual adults
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
Tarifa 5. Tennis taula
Preu únic per hora
Tarifa 6.- Petanca
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15,00 €
19,00 €
10,00 €

125,00 €
70,00 €
163,00 €
268,00 €
125,00 €

10,00 €
6,00 €
6,00 €
4,00 €

120,00 €
60,00 €
20,00 €
10,00 €

7,20 €
4,50 €
4,40 €

128,00 €
65,00 €
22,00 €
11,00 €
2,00 €

Lloguer de pistes, per hora
Preu de llum, per hora
Tarifa 7.- Tiquets d’entrada per a la pràctica esportiva pels no associats

7,50 €
4,00 €

Adults, per hora
Menors de 16 anys, per hora
Majors de 60 anys, per hora
Tarifa 8.- Participació al cicle de passejades de la Diputació de
Barcelona
Per cada sortida

3,80 €
1,90 €
2,60 €

3,00 €

Epígraf 2.- UTILITZACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ
Tarifa 1. Utilització per particulars o entitats de fora del municipi
Adults, en activitats de durada inferior a les 6 hores, per hora
Menors de 16 anys, en activitats de durada inferior a les 6 hores, per hora
Adults, en activitats de durada superior a les 6 hores, per hora
Menors de 16 anys, en activitats de durada superior a les 6 hores, per hora

45,00 €
20,00 €
22,50 €
13,00 €

Epígraf 3.- UTILITZACIÓ DE LES SALES D'ESPECIALITATS DEL PAVELLÓ
Utilització per particulars o entitats de fora del municipi, per hora

20,00 €

Epígraf 4.- UTILITZACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR
Tarifa 1.- Utilització per particulars
Activitats esportives, per hora
Activitats no esportives, per hora

26,00 €
52,00 €

Epígraf 5.- UTILITZACIÓ DE LES PISCINES. TEMPORADA DE BANY
Tarifa 1.- Abonaments
De 0 a 2 anys
De 3 a 17 anys
De 3 a 17 anys (5% bonificació per tramitació electrònica)
Nedador federat del CN Castellet
Nedador federat del CN Castellet (5% bonificació per tramitació
electrònica)
De 18 a 59 anys
De 18 a 59 anys (5% bonificació per tramitació electrònica)
Majors de 60 anys i pensionistes
Majors de 60 anys (5% bonificació per tramitació electrònica)

Gratuït
22,00 €
20,90 €
20,00 €
19,00€
38,00 €
36,10 €
13,50 €
12,82 €

Tarifa 2.- Preus d’entrada
Jubilats i pensionistes dies laborables
Jubilats i pensionistes diumenges i festius
Adults de 18 a 59 anys dies laborables
Adults de 18 a 59 anys diumenges i festius
Menors entre 3 i 17 anys dies laborables
Menors entre 3 i 17 anys diumenges i festius
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2,00 €
3,00 €
5,00 €
7,50 €
3,00 €
4,00 €

Infants que fan el curset de natació, només el temps de durada del curset

Gratuït

Acompanyant d’infants que fan el curset de natació, només el temps de
durada del curset (només un per infant)
Grups d’escolars/d’entitats, per infant prèvia petició per escrit (cada 15
infants, 1 monitor amb entrada gratuïta), dies laborables
Grups d’escolars/d’entitats, per infant prèvia petició per escrit (cada 15
infants, 1 monitor amb entrada gratuïta), dies festius i diumenges
Tarifa 3.- Lloguer de diferents espais aquàtics
Lloguer d'un carrer de 25 metres per persones particulars, per hora
Lloguer de la piscina de 25x12'5 metres per persones particulars, per hora

Gratuït

12,00 €
46,20 €

Lloguer de la piscina de 25x16'5 metres per persones particulars, per hora

70,00 €

Lloguer de la piscina petita per persones particulars, per hora

25,00 €

2,00 €
3,00 €

Així mateix, s’aplicarà un càrrec de 3€ en el rebut mensual, en els casos de quotes
retornades per les entitats bancàries, a aquelles famílies que no compleixin amb el
pagament de la quota, per tal d’assumir el cost de cada rebut retornat.
ARTICLE 6. Beneficis fiscals
Les bonificacions que s’aplicaran seran:
-

Les famílies tindran una bonificació del 25% en l’Abonament del Gimnàs
Municipal. Es podran beneficiar totes aquelles persones que acreditin que
conviuen en el mateix domicili en el moment de fer l’abonament.

-

Les famílies nombroses i les monoparentals gaudiran d’una bonificació del 20%
en tots els abonaments, inclosos els de piscina.

-

Les entitats sense ànim de lucre gaudiran d’una bonificació del 100% per a l’ús
de les instal·lacions esportives municipals.

-

Els centres educatius gaudiran d’una bonificació del 100% per a l’ús de les
instal·lacions esportives municipals.

-

Les persones amb una discapacitat del 65% o més de disminució gaudiran del
100% en l’abonament de les piscines municipals i el gimnàs municipal.

-

Les persones que facin la tramitació electrònica dels abonaments gaudiran
d’una bonificació del 5%.

-

Els partits polítics amb representació al Consistori gaudiran d’una bonificació
del 100% per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per a
l’organització d’actes relacionats amb la seva activitat.
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Per a la bonificació de les famílies nombroses i les monoparentals s’haurà d’acreditar
mitjançant el títol que expedeix i renova la Secretaria de Família del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Per a la bonificació de les persones amb discapacitat s’haurà d’acreditar el grau
mitjançant el certificat de disminució emès per l’ICASS de la Generalitat de Catalunya.
Per a tenir las bonificació de pensionista caldrà acreditar-ho mitjançant la resolució de
l’INSS.
ARTICLE 7. Acreditament i període impositiu
En el supòsits contemplats en l’article anterior, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud
d’aquest servei.
ARTICLE 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.
2. En aquest cas, 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 a determinar el
deute.
ARTICLE 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits
de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.
ARTICLE 10.- 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 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.
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Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel ple en sessió celebrada a Sant
Vicenç de Castellet el 30 d’octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022
i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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