ORDENANCES FISCALS 2017

Ordenança Fiscal núm. 4.11
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS BÉNS,
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I PRESTACIÓ DE
SERVEIS D’ESPORTS I CURSETS
Article 1 – Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) 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 què disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i
prestació de serveis d’esports i cursets que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2 – Obligacions al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn de les activitats o els serveis, realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.
Article 3 – Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l’annex per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquesta taxa serà la que figura a l’annex.
Article 4 – Obligació del pagament
1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que
és acceptada la sol·licitud de matrícula a qualsevol dels cursets i ensenyaments
esportius, en adquirir abonaments i entrades puntuals, així com en ser acceptades
les sol·licituds de lloguer de instal·lacions, en tot el relacionat a l’annex de tarifes.
2. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar a la instal·lació esportiva
de què es tracti en el cas d’abonaments i entrades puntuals. En el cas dels
lloguers degudament autoritzats, el pagament de la taxa s’efectuarà prèviament a
la seva utilització. Els pagaments dels cursets i ensenyaments esportius de caire
plurimensual, es faran efectius per domiciliació bancària trimestralment un cop
iniciat cada període.
3. La junta de Govern Local podrà establir l’obligació de constituir una garantia, a
més a més del pagament de la taxa, per respondre del deteriorament i dels
desperfectes que es puguin causar en els usos privatius de les instal·lacions
esportives municipals.
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4. La Junta de Govern Local podrà atorgar la gratuïtat o reducció de la taxa, en
atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, de cada utilització
i/o de les persones obligades al pagament.
Article 5 – Beneficis fiscals
1. Abonaments, matriculacions i quotes
Els membres de les famílies que tinguin el carnet de nombroses i/o
monoparentals, tindran una bonificació del 50 per cent.
2. En el cas dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual i plurianual,
es pagarà la matricula i les quotes vigents d’acord a l’obligació de pagament
prevista en el moment de publicitar el programa d’activitats. Quedaran exempts del
pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat durant el tercer
trimestre del curs.
3. La utilització de les instal·lacions esportives municipals per part d’entitats sense
finalitat de lucre i d’aquelles privades en que la seva utilització no sigui amb fins de
promoció comercial, en ambdós casos donades d’alta al registre d’entitats del
municipi i sempre que formin part d’una programació estable i convinguda amb
l’Ajuntament, quedaran exemptes.
4. D’acord amb els criteris de beneficis fiscals de caràcter social, establert en l’article
28 de l’ordenança 1.1 General de gestió, recaptació i inspecció, s’estableix el
següent règim d’exempcions i bonificacions en aplicació de l’apartat segon de
l’annex de tarifes regulat en l’article següent:
Classificació
Situació 1
Situació 2
Situació 3
Situació 4

Exempció / Bonificació
Exempció
50%
30%
25%

Article 6 – Normes per a la concessió del carnet d’usuaris
Podran ser titulars del carnet d’usuari totes les persones empadronades a Sant Quirze
del Vallès que així ho sol·licitin.
ANNEX TARIFES
Apartat primer
Utilització pistes poliesportives, gimnàs i camps de futbol
Lloguer gimnàs 1 hora amb enllumenat
Lloguer gimnàs 1 hora sense enllumenat
Lloguer camp de futbol-7 sorra / 1 hora amb enllumenat
Lloguer camp de futbol-7 sorra / 1 hora sense enllumenat
Lloguer camp de futbol-11 gespa artificial / 1 hora amb enllumenat
Lloguer camp de futbol-11 gespa artificial / 1 hora sense enllumenat
Lloguer camp de futbol-7 gespa artificial / 1 hora amb enllumenat

EUROS
64,33 €
48,27 €
90,33 €
72,26 €
216,80 €
173,49 €
116,75 €
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93,39 €
13,31 €
64,33 €
48,27 €
28,87 €
22,68 €

Lloguer camp de futbol-7 gespa artificial / 1 hora sense enllumenat
Marcar línies camp de futbol-7 sorra
Lloguer pista poliesportiva de Les Fonts 1 hora amb enllumenat
Lloguer pista poliesportiva de Les Fonts 1 hora sense enllumenat
Lloguer pistes poliesportives descobertes 1 hora amb enllumenat
Lloguer pistes poliesportives descobertes 1 hora sense enllumenat

En el cas de les Entitats Municipals Esportives inscrites al Registre d’Entitats de
l’Ajuntament en el cas que realitzin una activitat que suposi un lucre, i per a un ús
continuat de l’espai del camp de futbol de gespa artificial, descrit com a 2 o més dies
d’activitat a la setmana amb un mínim de 4 setmanes, i sempre que el servei d’Esports
verifiqui la seva disponibilitat i ho autoritzi, s’aplicarà el quadre de tarifes adjunt:
Horari
De 9:00 hores a 14:00 hores
De 14:00 hores a 19:00 hores
De 19:00 hores a 23:45 hores

Tarifa
3 hores màxim al dia
100 €
156 €
168 €

Disponibilitat
Preu per 1 hora al dia
35 €
55 €
60 €

En el cas de traspàs de tarifa degut a que la sol·licitud de reserva de l’espai correspon
a 2 trams diferents d’horaris s’aplicarà el detall anterior de tarifa per hora segons la
franja horària que pertoqui.
Apartat segon
Cursets i ensenyaments esportius
Infants, joves i adults per trimestre
Ioga i Pilates per adults per trimestre
Manteniment i Aiguagim (2 hores) per la gent gran per any
Matrícula (cursets plurimensuals)

EUROS
32,30 €
39,98 €
15,46 €
17,52 €

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 extraordinària i urgent celebrada
a Sant Quirze del Vallès, a 21 de desembre de 2016, començarà a regir el dia 1r de
l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

