ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals i realització activitats
esportives
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l' empara del previst al 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
la utilització de les instal·lacions esportives municipal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
Article 3.- Subjectes passius, responsables i successors
1 - Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·liciten o es beneficiïn de la utilitzacions de les instal·lacions esportives municipals.
2 – Responsables i successors
a) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
b) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
c) Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a
l’Ordenança general.
Article 4.- Quota tributària
1. La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents, segons la instal·lació
esportiva a utilitzar:
1.- Piscina municipal
1.1 Entrada individual:
a) Usuaris de 0 a 3 anys

Gratuït

b) Usuaris de 4 a 13 anys, per sessió, de dilluns a divendres

2,50 €

c) Usuaris de 4 a 13 anys, per sessió en cap de setmana

3,50 €

d) Usuaris de 4 a 13 anys per sessió en cap de setmana de matí de 11,00
fins 15,00 hores
e) Usuaris de 4 a 13 anys per sessió en cap de setmana de tarda de 15,00
fins 20,00 hores
f) Usuaris de 4 a 13 anys, sessió matí de dilluns a divendres 11,00 fins les
15,00 hores
g) Usuaris de 4 a 13 anys, sessió tarda de dilluns a divendres de 15,00 fins
les 20,00 hores

1,50 €
2,00 €
1,00 €
1,50 €

h) Usuaris de 14 a 65 anys, per sessió, de dilluns a divendres

4,50 €

l) Usuaris de 14 a 65 anys, per sessió, en cap de setmana

5,50 €

m) Usuaris de 14 a 65 anys, sessió matí de 11,00 fins les 15,00 hores, de
dilluns a divendres

2,00 €

n) Usuaris de 14 a 65 anys, sessió tarda de 15,00 fins les 20,00 hores, de
dilluns a divendres

2,50 €

ñ) Usuaris de 14 a 65 anys, sessió de matí en cap de setmana

2.50 €

o) Usuaris de 14 a 65 anys, sessió de tarda en cap de setmana

3.00 €

p) Usuaris a partir de 65 anys, per sessió

2,50 €

q) Usuaris de 65 anys, sessió matí de 11,00 fins les 15,00 hores

1,00 €

r) Usuaris de 65 anys, sessió tarda de 15,00 fins les 20,00 hores

1,50 €

s) Utilització amb autorització prèvia per a grups especials sense afany de
lucre, centres d’esplai, escoles, entitats, col·lectius, per persona i ús
independentment de l’edat (grups majors de 10 usuaris)

2,00 €

t) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove, per sessió

2,50 €

1.2 Abonaments temporada:
a) Usuaris de 0 a 3 anys

Gratuït

b) Usuaris de 4 a 13 anys

23,50 €

c) Usuaris a partir de 14 anys

45,50 €

d) Usuaris de 4 a 13 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal

18,63 €

e) Usuaris a partir de 14 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal

40,00 €

f) Usuaris a partir de 65 anys i els discapacitats amb més d’un grau de 33%

15,00 €

g) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove

40,00 €

1.3 Abonament familiar de temporada, en podran gaudir les unitats familiar
amb fills menors de 18 anys, de 3 membres o més que visquin a la mateixa
adreça. Els infants que estiguin en un acolliment familiar formaran part de la
unitat familiar, previ acreditament per part de la família acollidora.

80,00 €

1.4. Abonament familiar de temporada en famílies monoparentals

40,00 €

2.- Pista poliesportiva exterior i vestuaris
2.1 Futbol Sala, o altres esports col·lectius
a) Lloguer 1 hora, amb llum

22,79 €

b) Lloguer 1 hora, sense llum

17,12 €

2.2 Abonament temporada, amb un màxim d'una sessió per setmana

217,85 €

2.3 Abonament temporada, dues sessions per setmana

363,29 €

3.- Poliesportiu Municipal de Vacarisses (pavelló) 1
3.1 Matrícula soci 2
a) Usuaris de 14 anys fins 65 anys, o tenir el carnet Jove

20,00 €

b) Adult, a partir de 65 anys i els discapacitats amb més d’un grau de 33%

15,00 €

3.2 Entrades puntuals, a partir de 16 anys, sala musculació i/o activitats
dirigides puntuals

3,50 €

3.3 Lloguer taquilles exteriors (mensual)

5,00 €

3.4 Mensualitats socis
a) Usuaris de 14 anys fins a 65 anys

28,00€

b) Usuaris a partir de 65 anys i els discapacitats amb més d’un grau de 33%

14,00 €

c) Abonament especial estiu (juliol i/o agost, i matricula)

25,00 €

3.5 Mensualitat socis infantils de les Escoles Esportives que organitzi
l’Ajuntament
a) Usuaris de 4 a 15 anys

16,00 €

3.6 Lloguer pista pavelló, no socis (inclou servei de vestidors)
a) Lloguer 1 hora, amb llum

58,80 €

b) Lloguer 1 hora, sense llum

46,68 €

c) Abonament trimestral 1 sessió per setmana de 1h amb llum

500,00 €

d) Abonament trimestral 1 sessió per setmana de 1h sense llum

390,00 €

e) Abonament trimestral 2 sessió per setmana de 1h amb llum

900,00 €

f) Abonament trimestral 2 sessió per setmana de 1h sense llum

700,00 €

3.7 Matrícula soci dels treballadors d’empreses ubicades al municipi
que exerceixin activitats empresarials, professionals o artístiques
3.8 Abonament mensualitat per empreses ubicades al municipi que
exerceixin activitats empresarials, professionals o artístiques

20,00 €

a) A partir de 6 a 10 treballadors , cada soci

18,00 €

b) A partir de 11 fins a 20 treballadors, cada soci

16,00 €

c) A partir de 21 fins a 30 treballadors, cada soci

14,00 €

d) A partir de 31 fins a 40 treballadors, cada soci

12,00 €

e) A partir de 41 treballadors, cada soci

10,00 €

3.9 Carnet VIP no nominatiu per a empreses ubicades al municipi

50,00 €

3.10 Lloguer camp de futbol
a) Per partit, sense llum

110,22 €

b) Per partit, amb llum

137,77 €

3.11 Lloguer futbol set
a) Per partit, sense llum
b) Per partit, amb llum

81,59 €
110,22 €

4.- Publicitat estàtica anual
4.1 Pista poliesportiva
a) Pancartes fins a 2,42 per 1,20m

150,00 €

4.2 Camp de futbol
a) Pancartes fins a 2 per 0,92m

100,00 €

b) Pancartes fins a 2,95 per 1,00m

150,00 €

Per tal de promocionar l’esport, la Regidoria d’Esports, en les dates i durada que cregui
oportuna podrà establir jornades de portes obertes a les instal·lacions esportives.

Article 5.- Beneficis Fiscals
1. Gaudiran d’exempció, les següents persones físiques i jurídiques:
a. Les entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats de Vacarisses estaran exempts del
pagament de les taxes previstes als articles 4.2.1 i 4.3.8, quan organitzin, prèvia autorització
municipal i sol·licitada en un termini mínim de 10 dies abans de la seva utilització, un campionat
social de futbol sala o altre esport col·lectiu que requereixi la pista poliesportiva exterior i vestuaris
o la pista del pavelló poliesportiu, sempre que aquest no coincideixi amb competicions oficials.
b. Les entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats de Vacarisses que disposi d’equips
federats en la pràctica de qualsevol esport, que requereixin la utilització de la pista poliesportiva
exterior i vestuaris o la pista del pavelló poliesportiu, així com la utilització dels mateixos per
l’esport escolar, estaran exempts del pagament de les taxes previstes a l’ article 4.2.1. , 4.3.8. i
4.3.12.
c. Els usuaris de les activitats de lleure, de qualsevol naturalesa, organitzades per l’Ajuntament de
Vacarisses, estaran exempts del pagament de les taxes previstes a l’article 4.1.1 durant l’horari de
l’activitat i pel període que aquesta es dugui a terme. Excepcionalment, pels usuaris de l’activitat
Pack Jove, l’exempció s’estendrà, si escau, fora de l’horari de l’activitat pel període que aquesta es
dugui a terme, amb l’única limitació de l’horari d’obertura de la piscina municipal.
2. Gaudiran de les bonificacions les següents persones físiques i jurídiques:
2.1.Els jubilats, pensionistes i discapacitats (amb més d’un grau de 33% o més, justificat amb
certificat emès pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya), tot acreditant tal
condició, serà d’aplicació una bonificació de les quotes , segons correspongui, previstes a l’article,
4.1.2.f), 4.3.1.b) i 4.3.4.b), que vindrà determinada en els intervals que es detallen a continuació,
prenent com a valor base l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ( RSC)
TRAMS
1
2
3
4
5
6

CAPACITAT ECONOMICA
-€
663,99 €
1.327,97 €
1.991,95 €
2.665,93 €
3.319,91 €

663,98 €
1.327,96 €
1.991,94 €
2.665,92 €
3.319,90 €

% BONIFICACIO
DE LA QUOTA
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Article 6.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei d'utilització de les instal·lacions
esportives.

2. La no utilització de l'autorització concedida, quan sigui per causa imputable a l'interessat, no
donarà lloc a la devolució de la taxa.
3. En cas de renúncia de l’autorització concedida, fora del supòsit anterior, es practicarà una
liquidació del 20 % de la quota, si aquesta no ha estat pagada; si ho ha estat, s’autoritzarà la
devolució del 80 %.
4. Els abonats de les instal·lacions esportives municipals hauran de satisfer la quota en el moment
de causar l’alta.
5. Per gaudir de la utilització de la instal·lació esportiva serà necessari acreditar el previ pagament
de la taxa.
Article 7.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris de la piscina que no tenen cap abonament
s’efectuarà en el moment d’accés al recinte, i els abonaments en el Pavelló Poliesportiu.
2. El pagament de les taxes per utilització del Pavelló Poliesportiu s’efectuarà mitjançant
domiciliació a l’entitat financera que s’hagi assenyalat per part de l’usuari . El pagament de
les taxes previstes a l’article 4.2, 4.3.6, 4.3.10 i 4.3.11 s’efectuarà en el moment de
formular la sol·licitud.
3. Donat a que s’ha delegat a l’Organisme de Gestió Tributària el cobrament de l’esmentada
taxa i no es poden gestionar rebuts amb imports menors de 10 euros, en el seu cas, es
donarà opció al contribuent de pagar de forma trimestral, semestral o anual, sempre donant
compliment al requisit mínim de 10 euros per rebut.
Article 8.- 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 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança 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
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària del 25 d’abril de 2019, una vegada s’hagi publicat l’acord de la
seva aprovació definitiva i el text refós aprovat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
entrarà en vigor l’1 de setembre de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

