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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES.
Article 1 Disposicions generals.
D'acord amb el que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l'article 57 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els
articles 15 i 19 del mateix text refós, s’estableixen taxes per la prestació de
servicis generals que es regeixen pels articles 20 a 27 del text refós mencionat.
Article 2 Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal:
-

L’adquisició d’entrada individual i abonament de temporada per accedir a
la piscina municipal de Castellvell del Camp.

-

La realització de cursets de natació infantils a la piscina municipal de
Castellvell del Camp.

-

L’ús privatiu per particulars de mobiliari municipal.

-

L’ús privatiu de la sala polivalent i la pista poliesportiva.

Article 3 Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·liciten o
provoquen els servicis o en l’interès dels quals siguin prestats estos servicis.
Article 4 No subjecció.
No estaran subjectes a taxa per ús de mobiliari municipal o de la sala polivalent
i pista poliesportiva els usos per associacions sense ànim de lucre en domicili
social a Castellvell del Camp, sempre que l’ús que es pretengui donar tingui un
interès educatiu, cultural o social.
Article 5 Quota.
Les taxes que cal satisfer són les que s'indiquen en els annexos d'esta ordenança.
Article 6 Normes de gestió, liquidació i tramitació.
Les taxes establides en aquesta ordenança es satisfaran mitjançant el règim
d’autoliquidació en el moment de sol·licitar l’entrada/abonament, realitzar la
preinscripció al curs de natació o sol·licitar l’ús privatiu del mobiliari, sala
polivalent o pista poliesportiva.
La no subjecció a la taxa, si escau, s’indicarà en el moment de la sol·licitud,
assenyalant quina es l’activitat oberta al públic en un interès educatiu, cultural
o social que motiva aquesta no subjecció.
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La disponibilitat del mobiliari, sala polivalent o pista poliesportiva s’haurà de
comprovar per l’interessat prèviament a la satisfacció de l’autoliquidació
corresponent, i es responsabilitat seva fer-ho.
La còpia del document d’autoliquidació, segellada per l’ajuntament, es
justificant suficient de l’autorització per a l’ús del mobiliari, sala polivalent o
pista poliesportiva.
Les fiances contemplades als annexos d’aquesta ordenança, respondran:
-

En el cas del mobiliari, de la seva devolució puntual, de la seva integritat
i de la seva neteja.

-

En el cas de la sala polivalent i la pista poliesportiva, de la salvaguarda de
les claus, de l’ús respectuós de la sala i de la seva neteja.

La confiscació de tot o part de la fiança s’haurà d’acordar per decret d’alcaldia,
assenyalant els motius que la justifiquen.
En el cas d’un ús periòdic, continuat i regular de la sala polivalent o la pista
poliesportiva, que s’estengui per un període de temps superior o igual a tres
mesos, la taxa pel seu ús es podrà liquidar mensualment, mitjançant decret
d’alcaldia.
Article 7 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini
públic.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o
el deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament
de la taxa que correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el
seu import.
L’ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions ni els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 8 Devolució.
Quan la prestació d’un servei o la realització d’una activitat subjecta a taxa no
es realitzi per causes imputables al subjecte passiu o a un tercer aliè a
l’ajuntament (independentment que existeixi o no un element de culpa) només
es procedirà al reintegrament de la quantia abonada quan es tracti de causes
sobrevingudes al moment de la sol·licitud, s’acreditin degudament en els
certificats o documents pertinents i es sol·liciti el reintegrament en un termini
màxim de deu dies des de la data a la qual deguí començar la prestació del
servei o realització de la activitat.
Article 9 Ús de la sala polivalent i la pista poliesportiva
Els usos de la sala polivalent i la pista poliesportiva hauran de ser respectuosos
en els seus reglaments reguladors, dels quals, tots els usuaris hauran de ser
coneixedors. En cas contrari, es podrà denegar l’ús mitjançant resolució
motivada, que comportarà la devolució de la corresponent taxa.
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Diligència
Aquesta ordenança fiscal va ser modificada pel Ple en sessió celebrada el 12 de
juny de 2018 i publicada inicialment al BOPT núm. 128 de 3 de juliol de 2018,
sense que s’haguessin presentat al·legacions va esdevenir aprovada
definitivament i publicada al BOPT número 151 de 3 d’agost de 2018.
ANNEX DE TARIFES
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES
Annex 1. Tarifes per utilització de piscina, justificades per l’estudi econòmic
dels costos.
TARIFES:
3.- Es modifica l’annex 2 de tarifes per utilització de piscina, justificades per
l’estudi econòmic dels costos, quedant redactat de la forma següent:
TARIFES:
ABONAMENTS DE TEMPORADA:
Adults ( més de 16 anys )

60 €

Infantils ( de 6 a 16 anys )

50 €

Familiars (pare, mare i fills inscrits al llibre de
família)

125 €

Pre-infantil ( fins a 6 anys )
Jubilats o assimilats ( majors de 65 anys )

Gratuït
Gratuït
només
empadronats

ENTRADES INDIVIDUALS DIÀRIES:
Tot el dia:
A partit dels 6 anys

7€

A partit de les 15.00 hores:
A partir dels 6 anys
Pre-infantil (fins a 6 anys)
Jubilats o assimilats ( majors de 65 anys )

5€
Gratuït
Gratuït
només
empadronats

Annex 2. Tarifes per la realització de cursets de natació i aquagym.
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Cursets de natació per a nens/nenes: 15 hores (3 setmanes):
Abonat:

65 € / participant

No abonat:

90 € / participant

Bonificacions: 10% de descompte a aplicar per germà/germana apuntat al mateix
curset.
Cursets de natació per adults i aquagym:
Abonat:

40 € / participant

No abonat:

45 € / participant

Annex 3. Utilització de mobiliari municipal per particulars.
Lloguer cadira:
2 €/unitat/dia
Lloguer taula plegable:

12 €/unitat/dia

Fiança: 100 €
Annex 4. Taxa ús Sala Polivalent i Pista Poliesportiva.
1. Sala Polivalent
a) Lloguer per dia:
Quota per dia 70 € amb una fiança de 50 €.
El lloguer inclou:
-

50 cadires
5 taulons
Nevera
Climatització

b) Lloguer per hora:
Quota per hora 20 € amb una fiança de 50 €.
El lloguer inclou:
-

50 cadires
5 taulons
Nevera
Climatització

En el supòsit que la sala sigui llogada per un període continuat en unes dates i
horaris fixes i en el que es faci entrega d’una còpia de les claus de la sala
polivalent, l’import de la fiança es fixarà en 200,00 €.
Per a actes festius i celebracions, la sala es llogarà només per còmput de dia
sencer.
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Només es podrà liquidar la taxa per hores, quan el lloguer sigui per a reunions
puntuals delimitades per un horari fixat prèviament i per a classes programades.
2. Pista Poliesportiva
-

Ús de la pista horari diürn (sense enllumenat) ……. 30 € / hora.
Us de la pista horari nocturn (amb enllumenat) …. 40 € / hora.
ANNEX FORMULARIS AUTOLIQUIDACIÓ
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