Ajuntament d’Arenys de Munt

Ordenança Fiscal núm. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ
DE INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització de béns i instal·lacions municipals, que es regirà per la present Ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada llei.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada per posar a disposició
dels usuaris béns i instal·lacions municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o es beneficiïn del
servei.
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
Estaran exempts de pagament les entitats del municipi sense ànim de lucre, per a la realització de les
activitats que li són pròpies.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf 1. PISCINA MUNICIPAL

1. Abonaments mensuals
- Nens (fins als 14 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Adults (des dels 26 anys)
- 3ª edat
- Disminuïts físics
2. Abonaments de Temporada
- Nens (fins als 14 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Adults (des dels 15 anys)
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Euros
A.
Empadronats a
Arenys de Munt**

Euros
B.
No empadronats
a Arenys de Munt

27,00
35,00
40,00
27,00
20,00

37,00
45,00
50,00
27,00
20,00

50,00
70,00
80,00

60,00
80,00
90,00
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Epígraf 1. PISCINA MUNICIPAL
- 3ª edat
- Disminuïts físics
- Abonament Familiar * (familiars de primer grau del sol·licitant)
3. Entrades
- Nens (fins als 14 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Adults (des dels 15 anys)
- 3ª edat
- Disminuïts físics
- Familiar * (de primer grau i a partir del tercer membre)
4. Cursets
- De natació
- Altres

Euros
50,00
38,00
205,00

Euros
50,00
38,00
215,00

3,00
3,20
3,70
3,00
3,00
3,00

5,00
6,20
7,00
3,00
3,00
5,00

57,00

57,00

Segons oferta

Segons oferta

* Per acreditar el vincle familiar, caldrà presentar el Llibre de família.
** Per acreditar estar empadronat, caldrà presentar el DNI o volant d’empadronament

Epígraf 2. PAVELLÓ MUNICIPAL, PISTA ANNEXA I POLIESPORTIU:
1. Horari diürn sense llum (per partit), per hora o fracció
2. Horari diürn festiu sense llum (per partit), per hora o fracció
3. Horari nocturn amb llum (per partit), per hora o fracció
4. Horari nocturn festiu amb llum (per partit), per hora o fracció
5. Torneigs d’esports lleure, per dia o fracció
6. Entrenaments de clubs, per dia o fracció
7. Trofeus organitzats per entitats o clubs amb ànim de lucre, per dia o fracció
8. Espectacles aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
9. Espectacles esportius aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció

Euros
19,00
26,00
26,00
39,00
160,00
95,00
620,00
1.500,00
620,00

Epígraf 3. CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL:
1. Horari diürn sense llum (per partit), per hora o fracció
2. Horari diürn festiu sense llum (per partit), per hora o fracció
3. Horari nocturn amb llum (per partit), per hora o fracció
4. Horari nocturn festiu amb llum (per partit), per hora o fracció
5. Torneigs d’esports lleure, per dia o fracció
6. Entrenaments de clubs, per dia o fracció
7. Trofeus organitzats per entitats o clubs amb ànim de lucre, per dia o fracció
8. Espectacles aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
9. Espectacles esportius aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció

36,00
45,00
45,00
60,00
360,00
95,00
620,00
1.500,00
620,00

Epígraf 4. PISTA ESPORTIVA DEL CEIP SANT MARTÍ i CEIP SOBIRANS:
1. Horari diürn sense llum (per partit), per hora o fracció
2. Horari diürn festiu sense llum (per partit), per hora o fracció
3. Horari nocturn amb llum (per partit), per hora o fracció
4. Horari nocturn festiu amb llum (per partit), per hora o fracció
5. Torneigs d’esports lleure, per dia o fracció
6. Entrenaments de clubs, per dia o fracció
7. Trofeus organitzats per entitats o clubs amb ànim de lucre, per dia o fracció
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12,00
15,00
22,00
27,00
140,00
80,00
500,00
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8. Espectacles aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
9. Espectacles esportius aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
Epígraf 5. CASAL DE JOVES L’”ESCORXADOR”:
1. Ús de l’ordinador
2. Ús de l’ordinador amb connexió a internet
3. Ús de la impresora, per cada impressió
4. Ús de qualsevol de les dues sales per festes o àpats, per cada hora o fracció
5. Ús de qualsevol de les dues sales per concerts, per cada fracció (segons tarifa 4)
6. Assajos de grups de música sense ús dels instruments municipals, per hora
- si almenys 2 membres estan empadronat al municipi **
- si cap membre o sols 1 està empadronat al municipi
7. Assajos de grups de música amb ús d’instruments municipals i/o de la taula de so,
per hora
- si almenys 2 membres estan empadronat al municipi **
- si cap membre o sols 1 està empadronat al municipi
8. Ús de la barra de bar
Epígraf 6. CAN BORRELL:
1. Ocupació de la Sala durant un sol dia, per cada hora
2. Ocupació de la Sala durant més d’un dia per a la realització d’un curs o similar, per
cada hora
3. Ocupació de la Sala per a actes o events en els quals hagi ànim lucratiu per part
del subjecte passiu
4. Ocupació de la Sala per a casaments
Epígraf 7. SALA MUNICIPAL:
1. Ocupació de la Sala en un mateix dia, cada hora
2. Ocupació de la Sala durant més d’un dia per a la realització d’un curs o assaig,
cada hora
3. Ocupació de la Sala per a actes, espectacles o events en els quals hagi ànim
lucratiu per part del subjecte passiu, per cada dia o fracció
Epígraf 8. SALA D’EXPOSICIONS MUNICIPAL:
1. Sala Rbla. Francesc Macià 66, per cada dia d’exposició (mínim 10 dies)
Epígraf 9. UTILITZACIO DE BENS IMMOBLES MUNICIPALS PER ACTES
PARTICULARS:
1. Utilització de qualsevol altre recinte municipals per a finalitats particulars, per hora o
fracció
2. Utilització de qualsevol altre recinte municipals per a finalitats particulars, per dia o
fracció
Epígraf 10. SERVEI D’ATENCIO ALS RODATGES (1)
1. Servei d’atenció prestat perquè sigui efectiva la realització de rodatges
cinematogràfics, publicitaris i sessions fotogràfiques, per dia o fracció
2. Servei d’atenció prestat perquè sigui efectiva la realització de rodatges
documentals, per dia o fracció

1.000,00
500,00
Euros
0,15
7,15
39,90
0,10
1,10

0,20
1,80
57,00

12,55
9,20
159,80
30,00

16,00
12,55
176,90

8,00

16,00
159,80

325,00
150,00

(1) aquesta taxa és compatible amb qualsevol altra que sigui d’aplicació en funció de l’espai físic que
s’ocupa o altres necessitats
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2. Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, s’exigirà el depòsit d’una fiança , a retornar una vegada
finalitzada l’activitat i comprovat que les instal·lacions estan en correctes condicions.
Amb caràcter general l’import de la fiança serà de 60,00 euros, si bé en els casos d’ús de les sales
per assaig dels grups de música, la fiança a dipositar serà de 20,00 euros. No obstant, l’Ajuntament
pot ajustar l’import a l’alça o a la baixa segons estimi convenient.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’ha autoritzat l’ús de la instal·lació.
2. Quan l’ús s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan aquest s’iniciï.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Amb caràcter general l’Ajuntament practicarà la corresponent liquidació un cop hagi estat aprobat
l’ús de la instal·lació.
2. El pagament de les entrades a la piscina pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en
el moment d’entrada en el recinte.
En cas d’abonament de temporada, el pagament s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina. i els imports
recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la
Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.
3. En el cas que les accions demanades no es realitzin per causes no imputables a l’interessat, aquest
podrà sol·licitar la devolució del 100% de l’import ingressat . Si les causes són imputables a l’interessat,
sols podrà sol·licitar-se la devolució d’un 20% .
Article 9. 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. 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 fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt, a 4 de novembre
de 2003, ha estat modificda parcialment pel Ple de 8 de novembre de 2005 , 14 de novembre de
2006, 8 de novembre de 2007, 13 de novembre de 2008, 4 de juny de 2009, 16 de novembre de 2009
i finalment pel Ple de 9 de novembre de 2010 amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2011. Les
seves modificacions entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any següent a la seva aprovació 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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