Ajuntament de la Palma de Cervelló
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I
EL LLOGUER D’ESPAIS
Article 1. Fonament i naturalesa
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EP

FET IMPOSABLE ESPECÍFIC

UNITAT
DE LA TARIFA

TARIFA

Utilització de les instalꞏlacions del pavelló poliesporitu,
amb dret d'accés a la piscina
1 MATRÍCULA
2 QUOTA MENSUAL INDIVIDUAL
3 QUOTA MENSUAL SOCI + 1 FAMILIAR
4 QUOTA MENSUAL SOCI + 2 i 3 FAMILIARS
5 QUOTA MENSUAL GENT GRAN I DISCAPACITATS
6 QUOTA MANTENIMENT
7 QUOTA ATURAT
QUOTA JUGADOR CLUBS LOCALS (FEDERAT O
8 COMPETINT)
SERVEIS
1 SERVEI TAQUILLA
2 ENTRADA PUNTUAL
3A LLOGUER PISTA MAJORS D'EDAT
3B LLOGUER PISTA MENORS D'EDAT
LLOGUER SALA JUNTES A PARTICULARS
4 I ENTITATS AMB ÀNIM DE LUCRE
5 PARTITS LLIGUES
6 LLOGUER SALA AEROBIC
PISCINA
1 ENTRADA PUNTUAL ADULT
2 ENTRADA PUNTUAL MENOR 16 ANYS
3 ENTRADA PUNTUAL GENT GRAN I DISCAPACITAT
4 ENTRADA PUNTUAL A PARTIR DE LES 19H
5 ABONAMENT ADULT
6 ABONAMENT MENOR 16 ANYS
7 ABONAMENT GENT GRAN I DISCAPACITAT
8 ABONAMENT T10
9 ABONAMENT PISICINA FAMILIAR
CAMP DE FUTBOL
1 LLOGUER CAMP
ACTIVITATS
1 ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA
2 ACTIVITATS FÍSIQUES BÀSIQUES
3 Activitats esp. D'especialització 1h setmanal
4 Activitats esp. D'especialització 2h setmanal
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80,00 €
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5 CURSETS DE NATACIÓ
mes
75,00 €
6 CURSETS DE NATACIÓ
quinzena
45,00 €
7 CASALS
alumne matins
10,00 €
8 CASALS
alumne dia
12,00 €
9 MENJADOR CASALS
alumne/setmana
35,00 €
10 CASAL AVENTURA
alumne/setmana
100,00 €
11 SESSIONS ENTRENAMENT PERSONAL
Alumne/sessió
40,00 €
12 LLOGUER TEMPORADA PISTA I C. FUTBOL
hora/trimestre
30,00 €
LLOGUER ALTRES ESPAIS MUNICIPALS
Sala: 100 €
LLOGUER SALA PLENS / ERMITA PARTICULARS
dia
Ermita: 600 €
I ENTITATS AMB ÀNIM DE LUCRE
1
Si una o les dues persones que contreuen matrimoni estan
Reducció del 50%
empadronades en aquest municipi.

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 per la prestació de serveis i la realització d’activitats
esportives en les instalꞏlacions esportives municipals, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
esportives de competència local en les instalꞏlacions esportives municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
que solꞏlicitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats
esportives municipals.
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. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions 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 6.2 d’aquesta Ordenança es
contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin les causes
que s’esmenten.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

CAUSA
Solꞏlicitar l’abonament
conjuntament o
successivament 2
persones o més que siguin
familiars entre sí.
Solꞏlicitud en grup, quan
aquest estigui integrat per
més de 15 persones i un
màxim de 30.
Solꞏlicitud en grup, quan
aquest estigui integrat per
30 persones o més.
Ser germà d’un altre
beneficiari del servei
Necessitats d’atenció
social verificades en
l’informe dels serveis
socials municipals, per als
quals sigui adequada la
recepció de la prestació.

BONIFICACIÓ
SC
3.5, 3.6, 3.7

3, llevat
d’abonaments
3, llevat
d’abonaments
5, EP 7, 8 i 10
EP 3.6 i 5.7

REDUCCIÓ
De cadascuna de les tarifes dels
abonaments solꞏlicitats a partir
del segon, segons la taula
següent:
- 2 o més familiars: 10%
10% de la tarifa d’accés puntual

50% de la tarifa d’accés puntual

10% de la tarifa

50% de la tarifa

2. Per familiar s’entendrà les persones vinculades amb el soci per raó de parentiu que
siguin descendents en línia directa i en primer grau per consanguinitat o adopció o per
matrimoni. La SC3 EP9 s’entendrà només Familiars els Pares i Fills empadronats a la
mateixa vivenda.
3. Per persona gran s’entendrà aquella que és major de 65 anys o que té el carnet de
pensionista o de discapacitat.
4. Per festiu s’entendrà aquell dia que és dissabte o diumenge o que figura al calendari
de festes del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
5. Per adult s’entendrà la persona major de 16 anys, i per menor el que té aquesta
edat o inferior, llevat que específicament s’indiqui el contrari.
6. Per grup s’entendrà aquell conjunt d’usuaris que meriten una taxa única perquè
solꞏliciten unitàriament un accés colꞏlectiu i indivisible al servei.
7. Per temporada s’entendrà el període de funcionament de la piscina dins d’un any
natural.
8. No es merita la taxa, com supòsit de no subjecció, quan l’usuari sigui menor de 4
anys.
9. No es podrà gaudir simultàniament de més d’una bonificació.

10. La SC1 EP6 permet mantenir la condició de soci durant un termini ilꞏlimitat, no
podent gaudir però de l’ús de la instalꞏlació fins que no es torni a donar de nou l’ordre
d’alta.
11. L’abonament T10 consisteix en l’adquisició simultània i a una tarifa reduïda de 10
accessos unitaris no nominatius, els quals poden ser utilitzats igual que qualsevol
accés unitari individual, sense distinció entre dia festiu o feiner o en raó a l’edat de
l’usuari.
12. Els abonaments de la SC3, EP5 i EP6 que se solꞏlicitin des del dia 1 d’agost
tindran una bonificació del 30% de la tarifa.
13. Quan sis quotes corresponents a la SC1, EP2, EP3 i EP4 siguin satisfetes
anticipadament i simultàniament, la quota corresponent al mes immediatament
posterior a aquestes quotes serà zero. Si les satisfetes anticipadament i
simultàniament són 12, les dues corresponents als dos mesos immediatament
posteriors a aquestes seran zero. En ambdós casos les quotes anticipades s’entendrà
que són les que corresponen als sis o dotze mesos correlatius següents,
respectivament, inclòs el mes en què es satisfaci el pagament.
14. Quan es meriti la quota corresponent a la SC1, EP1, i el subjecte passiu ho faci per
presentació acreditada d’un soci, la quota d’aquest soci corresponent al mes
immediatament següent serà zero.
15. La bonificació que afecta la SC5 s’aplicarà únicament a la quota inferior en import
a les diverses meritades.
16. Quan es meriti la quota corresponent a la SC1 no meritaran les quotes
corresponents a la SC3
17. S’entendrà per ATURAT, la persona que està en situació de prestació del subsidi
d’Atur, i meritarà la quota SC1, EP7. Caldrà demostrar abans de l’últim dia del mes la
continuïtat de la situació d’Atur.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la
solꞏlicitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà
en el moment d’entrada en el recinte.
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà mitjançant
domiciliació bancària.

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.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel ple en sessió ordinària celebrada a
la Palma de Cervelló, a 9 de novembre de 2012 començarà a regir el dia 1 de gener de
l’any 2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
En sessió plenària del dia 8 de març de 2013 s’aprovà la modificació parcial de l’art. 6
afegint-hi una nova bonificació.

