
    

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v)  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 la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en la piscina municipal i pavelló
poliesportiu, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix  el  fet  imposable de la  taxa la  prestació  de serveis  i  la realització  d’activitats  de competència local  en la  piscina
municipal i el pavelló poliesportiu.

Article 3r. Subjectes passius

1.  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 realització de les activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal 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 5è. Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer
per aquesta taxa.

2.  Malgrat el  disposat  a l’apartat  anterior,  a l’article  6 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6è. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf 1r Piscina

1. Entrades individuals

1.1. Dies feiners

- De 0 a 4 anys Exempts

-De 5 a 13 anys 4,00 €

-De 13 anys endavant 6,00 €

1.2. Dies festius
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- De 0 a 4 anys Exempts

-De 5 a 13 anys 5,00 €

-De 13 anys endavant 6,00 €

2. Abonaments

2.1.Abonaments de 10 entrades  

     - De 0 a 4 anys Exempts

     - De 5 a 13 anys 21,00 €

     - De 13 anys en endavant 36,50 €

     - Jubilats 21,00 €

     - Persones amb diversitat funcional i 
pensionistes

17,50 €

     - Famílies nombroses i 
monoparentals:

 

Més de 13 anys 31,00 €

De 5 a 13 anys 17,80 €

2.2.Abonaments Mensuals  

     - De 0 a 4 anys Exempts

     - De 5 a 13 anys 52,50

     - De 13 anys en endavant 91,80

     - Jubilats 52,50 €

     - Persones amb diversitat funcional i 
pensionistes

43,60 €

     - Famílies nombroses i 
monoparentals:

 

Més de 13 anys 78,00 €

De 5 a 13 anys 44,50 €

2.3.Abonaments per temporada  

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37  www.ajllavaneres.cat

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



    
     - De 0 a 4 anys Exempts

     - De 5 a 13 anys 100,60 €

     - De 13 anys en endavant 175,00 €

     - Jubilats 100,60 €

     - Persones amb diversitat funcional i 
pensionistes

96,20 €

     - Famílies nombroses i 
monoparentals:

 

Més de 13 anys 157,70 €

De 5 a 13 anys 85,60 €

3. Activitats dirigides:

3.1.Curset de natació. €/MES  

 - De 3 a 18 anys 55,50 €

 - De 18 anys en endavant 60,80 €

- Persones amb diversitat funcional 60,80 €

4. Bonificacions:

Aplicació sobre els abonaments i entrades:

- Persones empadronades, residents i/o propietaris al municipi. 50%

- Persones discapacitades: 100%

Aplicació sobre els cursets de natació:

- Descompte del 10% al segon germà
- Descompte del 15% al tercer germà

- Descompte del 10% per famílies nombroses

Epígraf 2n. Pavelló Poliesportiu i instal·lacions esportives descobertes

1. Poliesportiu - Pista sencera

1 hora amb llum empadronats 30 euros

1 hora sense llum empadronats 24 euros

1 hora amb llum 45 euros

1 hora sense llum 36 euros
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1 dia sencer empadronats 8:00 – 20:00 250 euros

1 dia sencer no empadronats 8:00 – 20:00 450 euros

1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers) 500 euros

1  cap  de  setmana  no  empadronats  (2  dies
sencers)

900 euros

2. Poliesportiu - Usos parcials (1/3 de la pista, bàsquet o handbol)

1 hora amb llum empadronats 25 euros

1 hora sense llum empadronats 20 euros

1 hora amb llum 40 euros

1 hora sense llum 30 euros

3. Instal·lacions esportives descobertes

1 hora 18,00 euros

1 hora empadronats 12,00 euros

1 dia 225,00 euros

1 dia empadronats 125,00 euros

1 cap de setmana 450,00 euros

1 cap de setmana empadronats 250,00 euros

4. Bonificacions

Realització d’activitats benèfiques: 100 %

Epígraf 3r Camp de futbol

CATEGORIA UTILITZACIÓ SERVEI DE LLUM TEMPS PREU

Empadronats - Entitats Camp sencer no 1 hora 75 euros

Empadronats - Entitats Camp sencer si 1 hora 90 euros

Empadronats - Entitats Mig camp no 1 hora 45 euros

Empadronats - Entitats Mig camp si 1 hora 60 euros
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Empadronats - Entitats Camp sencer si Dia sencer 08:00 a 
20:00

750 euros

Empadronats - Entitats Mig camp si Dia sencer 08:00 a 
20:00

450 euros

Empadronats - Entitats Camp sencer si Cap de setmana (dss. i 
diu. 08:00 a 20:00)

1400 euros

Empadronats - Entitats Mig camp si Cap de setmana (dss. i 
diu. 08:00 a 20:00)

800 euros

No empadronats Camp sencer no 1 hora 100 euros

No empadronats Camp sencer si 1 hora 115 euros

No empadronats Mig camp no 1 hora 70 euros

No empadronats Mig camp si 1 hora 85 euros

No empadronats Camp sencer si Dia sencer 08:00 a 
20:00

1000 euros

No empadronats Mig camp si Dia sencer 08:00 a 
20:00

850 euros

No empadronats Camp sencer si Cap de setmana (dss. i 
diu. 08:00 a 20:00)

1800 euros

No empadronats Mig camp si Cap de setmana (dss. i 
diu. 08:00 a 20:00)

1500 euros

Bonificacions

Realització d’activitats benèfiques: 100 %

CASALS, CAMPUS, TORNEIGS I SIMILARS

Les persones, ja siguin físiques o jurídiques, que organitzin casals, campus, esplais i similars, a qualsevol dels espais esportius
municipals,  durant els períodes de Nadal,  Setmana Santa i  Estiu,  estaran obligats a satisfer la quantitat  simbòlica de 1€ per
participant per dia.

Un cop tancat el període d’inscripció, caldrà que es comuniqui el llistat de participants a la Regidoria d’Esports. 

ACTIVITATS

SORTIDA D’ESQUÍ

Fins a 6 anys 24,50€

De 7 a 14 anys 34,50€
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De 15 anys en endavant 42 €

Descomptes: 

-15% família nombrosa (caldrà lliurar fotocòpia del carnet)

-La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerarà com a família nombrosa. Caldrà lliurar la 
documentació corresponent que ho acrediti. 

OLIMPIADES POPULARS 

Inscripció per participant 5 €

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, que no es durà a ter-
me sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

2. En el supòsit de serveis que s’estenen a diversos mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització
d’activitats en la piscina municipal i el pavelló poliesportiu.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es modificarà un cop s’hagi prestat el servei, pel seu ingrés
directe en les arques municipals, en la forma i termini assenyalats en el Reglament General de Recaptació.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i  sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 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 relacionades amb 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 dia 27 d'octubre de 2015,
entrarà en vigor l’1 de gener de 2016, i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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