ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.8
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Naturalesa de l'exacció
ARTICLE 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27
del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Real
Decret Legislatiu 2/2004.
Naixement de l'obligació de contribuir
ARTICLE 2n.- L'obligació de contribuir neix a partir del moment en què s'inicia la utilització del servei, mitjançant
l'entrada al recinte de les instal·lacions esportives.
Persones obligades al pagament
ARTICLE 3r.1. Estaran obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança les persones naturals que facin ús de
les instal·lacions esportives.
2. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% tindran una bonificació del 75% en les taxes d’usuaris
individuals per la utilització de les instal·lacions esportives. Les famílies amb una persona amb discapacitat igual o
superior al 33% gaudiran d’una bonificació del 20% respecte de la quota per abonament familiar a la utilització de
les instal·lacions esportives.
3. Excepte en la utilització de les piscines descobertes, en les quals ja es regula de forma específica, les persones
jubilades gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota en la utilització de les instal·lacions esportives.
4. Els membres de les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 20% dels abonaments individuals o
familiars per a la utilització de les instal·lacions esportives.
5. En els abonaments familiars es podran incloure aquells membres de la unitat familiar que convisquin al mateix
domicili, fins als 23 anys, sempre que s’acrediti la residencia dels membres de la unitat familiar inclosos en aquesta
modalitat d’abonament.
6. S’estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per raó de capacitat econòmica
previst en l’article 21 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de
dret públic locals, el qual serà d’aplicació als abonaments anuals dels poliesportius municipals descoberts i de la
pista d’atletisme de Can Jofresa, i els abonaments de temporada de les piscines descobertes, regulats en l’article 5è
següent.
Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb les
persones residents en l’habitatge del sol·licitant:

Residents

A)

B)

C)

D)

Bonificació 60% Bonificació 50% Bonificació 40% Bonificació 25%
Límit de renda Límit de renda

Límit de renda

Límit de renda

1

9.034,20

9.485,91

9.937,62

10.389,33

2

15.358,14

16.126,05

16.893,95

17.661,86

3 o més

18.068,40

18.971,82

19.875,24

20.778,66
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Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
a)

No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i
propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o
un dels residents posseeixen una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.

b)

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que superant els límits previstos en el
quadre anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d’adreçar
la seva petició i la documentació justificativa a l’Administració municipal, per tal de valorar les demandes
presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a la concessió de bonificació superior a l’establerta.

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a
l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà
d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones
residents en el seu habitatge.
El període sol·licitud serà pel que fa a l’abonament per la utilització dels poliesportius i de la pista d’atletisme entre
els dies 1 de gener i 31 de març, i en quant a les piscines municipals, en el període comprès entre l’1 de gener i el 31
de maig.
Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats en el municipi de
Terrassa.
7. El gaudiment de les bonificacions regulades en els apartats 2, 3, 4, i 6 anteriors no són acumulables i, en tot cas,
s’aplicarà la més avantatjosa per a l’usuari.
8. En els casos d’abonaments i d’entrades de tot el dia es podrà sortir del recinte i tornar a entrar el mateix dia,
sempre que es conservi l’entrada, i el sistema de control que es proposi en cada moment.
9. El tancament de la instal·lació per causes sobrevingudes de força major, no dóna dret a cap tipus de devolució ni
reducció dels imports satisfets.
10. Estaran exemptes del pagament de les taxes corresponents a les tarifes 1 i 2 de l’article núm. 5, les activitats que
es realitzin amb el suport o en col·laboració amb l'Ajuntament i així s'especifiqui en l'acord d'ús amb el Servei
d’Esports. Així mateix, i en casos especials, es podrà eximir o bonificar la quota, en la tarifa 3 de l’article núm. 5, en
casos de convenis específics signats entre el Servei d’Esports i altres departaments municipals.
Bases i tarifes
ARTICLE 4t.- Es prendrà com a base per a la percepció d'aquesta exacció, el nombre de persones que efectuïn
l'entrada.
ARTICLE 5è.- Les tarifes aplicables seran les següents:
1.

UTILITZACIÓ ESPAIS POLIESPORTIUS MUNICIPALS

a) Abonaments poliesportius (pistes descobertes, camps de terra, pistes tennis i frontons).
€
1. Abonats entre 7 i 17 anys
2. Abonats de 18 anys i majors
Abonaments anuals

3. Abonats jubilats

95,00
146,45
90,90

4. Abonament familiar (parella o família
monoparental amb fills fins als 23 anys)

154,50

1. Abonats entre 7 i 17 anys

35,90

2. Abonats de 18 anys i majors

52,70

Abonaments trimestrals
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b) Frontons i pistes.
€
Usuaris individuals majors de 1. Sense llum artificial
7 anys, per hora d’ ús
2. Amb llum artificial

6,45
7,90

Usuaris fins a 6 anys

Gratuït

c) Pistes descobertes i camps de terra.
€
Utilització escoles, per hora d’ ús

3,75

Utilització per a competicions escolars per hora d’ ús

Gratuït

Utilització de clubs i entitats esportives per hora d’ ús

20,20

Utilització col·lectius esports de lleure
per hora d’ ús

1. Sense llum artificial

45,20

2. Amb llum artificial

54,00

d) Pistes cobertes.
€
Utilització escoles, per hora d’ ús

4,25

Utilització per a competicions escolars per hora d’ ús

Gratuït

Utilització de clubs i entitats esportives per hora d’ ús

34,85

Utilització col·lectius esports de lleure
per hora d’ ús

1. Sense llum artificial

69,00

2. Amb llum artificial

82,80

e) Piscines descobertes (Sant Llorenç, La Maurina, Les Arenes i Piscina de Vallparadís).
€

Abonaments individuals

1. Abonats entre 7 i
13 anys

Període de 15 dies

36,00

Tota la temporada

89,90

2. Abonats de 14
anys i majors

Període de 15 dies

41,50

Tota la temporada

114,50

Període de 15 dies

24,75

Tota la temporada

66,70

3. Abonats jubilats

3

Abonament familiar (parella o
família monoparental amb fills
fins als 23 anys)

Període de 15 dies

53,00

Tota la temporada

144,50

Abonament multifamiliar
(parella o família monoparental
1. Temporada
i tots els fills fins als 23 anys i
avis paterns i/o materns)

185,90

1. Usuaris entre 7 i 13 anys

5,20

2. Usuaris de 14 anys i majors

6,70

3. Usuaris jubilats

4,90

4. Preu tarda, a partir de les 16h

4,20

Usuaris individuals

Usuaris fins a 6 anys

Gratuït

Utilització de centres d'esplai, escoles, i cursets d’entitats sense afany de lucre, per
persona i ús

2,85

Utilització per altres grups i col·lectius amb afany de lucre, amb autorització prèvia
per persona

4,00

1. Usuaris entre 7 i 13
anys

2. Usuaris de 14 anys i
majors
Targetes de bany
multipersonal, no
nominatives i de validesa
durant l’any en curs.

TB-5 INFANTIL (Targeta
multipersonal de 5
entrades)

23,50

TB-10 INFANTIL
(Targeta multipersonal de
10 entrades)

44,50

TB-5 ADULT (Targeta
multipersonal de 5
entrades)

29,60

TB-10 ADULT (Targeta
multipersonal de 10
entrades)

56,00

TB-5 JUBILAT (Targeta
multipersonal de 5
entrades)

22,40

TB-10 JUBILAT (Targeta
multipersonal de 10
entrades)

42,00

TB-5 TARDA (Targeta
multipersonal de 5
entrades de tarda)

19,20

TB-10 TARDA (Targeta
multipersonal de 10
entrades de tarda)

35,85

3. Usuaris jubilats

4. Preu de tarda, a partir
de les 16h
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f) Per la utilització de les gandules a la piscina de Vallparadís.
€
Gandules, preu per mig dia d'ús

2,10

g) Abonaments “Multiesport” - Ús espais poliesportius (pistes descobertes, camps de terra, pistes de tennis i
frontons) + Piscines descobertes (Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes)
Abonaments anuals

€

1- Abonats entre 7 i 17 anys

131,30

2- Abonats de 18 anys i majors

161,60

3- Abonats jubilats

111,10

4- Abonament familiar (fills fins als 23 anys)

197,00

5.Abonament multifamiliar (parella i fills fins 23 anys i avis)

252,50

2.

UTILITZACIÓ ESPAIS ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN JOFRESA

a) Pista d’atletisme.
€
Utilització escoles, per hora d’ ús

4,45

Utilització per a competicions escolars (JJEE)
Utilització de clubs i entitats, per hora
d’ ús

Gratuït

1. Sense llum artificial

60,10

2. Amb llum artificial

79,00

1. Sense llum artificial

3,70

2. Amb llum artificial

4,80

Utilitzacions individuals, per dia
Abonament anual per persona individual: ús del circuit d’escalfament i/o tartan de la
pista d’atletisme en els horaris i condicions tècniques regulades específicament pel
servei d’esports.

163,60

Abonament de 30 dies per persona individual: ús del circuit d’escalfament i/o tartan
de la pista d’atletisme en els horaris i condicions tècniques regulades específicament
pel servei d’esports.

20,60

b) Pavelló cobert.
€
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Utilització escoles, per hora d’ ús (pista transversal)

4,45

Utilització per a competicions escolars (JJEE)
Utilitzacions de clubs i
entitats esportives per hora
d’ ús

Gratuït

1. Preu/ hora pista central

34,85

2. Preu/ hora pista transversal

12,95
Sense llum artificial

91,60

Amb llum artificial

109,60

Sense llum artificial

30,55

Amb llum artificial

38,50

1. Preu/ hora pista central
Utilització col·lectius esport
de lleure per hora d’ ús
2. Preu/ hora pista transversal

c) Pista exterior complementària.
€
Utilització escoles, per hora d’ ús (pista transversal)

3,75

Utilització per a competicions escolars (JJEE)
Utilitzacions de clubs i entitats
esportives per hora d’ ús

Gratuït

1. Preu/ hora pista central

27,00

2. Preu/ hora pista transversal

13,45

1. Preu/ hora pista
central

Sense llum artificial

54,55

Amb llum artificial

67,55

2. Preu/ hora pista
transversal

Sense llum artificial

27,55

Amb llum artificial

34,55

Utilització col·lectius esport de
lleure per hora d’ ús

3.

UTILITZACIÓ D’ESPAIS ESPORTIUS PER A LA REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS NO ESPORTIVES O
ACTIVITATS PUNTUALS D’ EXHIBICIÓ I ESPORT- ESPECTACLE

1. Tarifes
a) Activitats sense cobrament de taquillatge:
€
Utilització per hora d’ ús incloent-hi hores de
muntatge, activitats i desmuntatge

Sense llum artificial

91,60

Amb llum artificial

113,00

b) Activitats amb cobrament de taquillatge:
€
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Utilització per hora d’ ús incloent-hi hores de Sense llum artificial
muntatge, activitats i desmuntatge
Amb llum artificial

91,60
113,00

Més el 10% del preu de venda de cada entrada venuda.
2. Els organitzadors hauran de dipositar prèviament a la realització de l'acte una fiança o aval bancari en previsió de
possibles desperfectes, per un import de 2.000 €.
3. Els organitzadors hauran de complir amb la normativa vigent relacionada amb els temes de seguretat per a poder
realitzar l’activitat (pla d’autoprotecció, assegurança de responsabilitat civil, serveis sanitaris, etc.)
TARIFES COMPLEMENTÀRIES :
€
Utilització, instal·lació i neteja de paviment especial de protecció del terra de l’equipament
amb instal·lació, neteja, desmuntatge i trasllats mitjançant personal municipal
Utilització paviment especial de protecció de terra de l’equipament amb instal·lació, neteja,
desmuntatge i trasllats per personal propi de entitat organitzadora

4.

1.195,95
633,78

PER LA UTILITZACIÓ I NETEJA DELS VESTIDORS I LAVABOS DE LA ZONA DEL LLAC DE
VALLPARADÍS
€

a) Lavabos homes/dones, per dia

136,38

b) Vestidors homes/dones, per dia

136,38

c) Lavabos i vestidors homes/dones, per dia

204,47

5.

PER LA NETEJA DERIVADA DE LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI DEL LLAC DE VALLPARADÍS
€

Neteja derivada de la utilització del Llac -inclou l’ús del lavabos públics-, per dia

436,88

Normes de gestió
ARTICLE 6è.- Les baixes cursades pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels serveis especificats a la tarifa,
tindran efecte en finalitzar el període d'abonament, o el del servei concertat, i no donaran dret en cap cas al
reintegrament de les quotes satisfetes.
ARTICLE 7è.- L'exacció es considerarà acreditada mitjançant la utilització dels béns i els serveis objecte d'aquesta
Ordenança, i la seva liquidació i recaptació les portaran a cap les oficines municipals, d'acord amb les dades que els
siguin facilitades pels serveis d'esports. El pagament de les tarifes regulades per l'article 5è. d'aquesta Ordenança és
un requisit previ de cara a l'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2015 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.
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