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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
Article 1  
 
Disposició general 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20 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 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització dels serveis culturals i recreatius que presti l’Ajuntament i de les instal·lacions 
municipals 
 
Article 2  
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del domini públic local que té lloc mitjançant 
l’ocupació d’instal·lacions municipals i els serveis que es presten a les mateixes, que es regirà 
per la present ordenança fiscal. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin i es beneficiïn per la 
utilització de les instal.lacions municipals i la prestació de serveis  a les mateixes. 
 
Article 4 
 
Responsables i Successors 
 
Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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  
 
Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
5.1.- Piscines Municipals : Entrada al recinte, abonaments i cursets de natació 
  
 
a) Quadre de tarifes 
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    Quota 

Entrada 

Laborable 

0-4   0,00 € 

5-15   3,00 € 

16-64   4,00 € 

65-...   2,50 € 

Festiu 

0-4   0,00 € 

5-15   4,00 € 

16-64   6,00 € 

65-...   4,00 € 

         

Abonament Mensual 

0-4   0,00 € 

5-15   27,00 € 

16-64   36,00 € 

 

 65-...   22,50 € 

Temporada 

0-4   0,00 € 

5-15   44,00 € 

16-64   60,00 € 

65-...   40,00 € 

Familiar 
mensual 

1 Adult + 1 menor 18   55,00 € 

1 Adult + 2 o més menors 18   80,00 € 

2 Adults + 1 menor 18   85,00 € 

2 o més Adults + 2 o més 
menors 18   105,00 € 

2 majors 65 anys  45,00 € 

2 o més menors 18   50,00 € 

Familiar 
temporada 

1 Adult + 1 menor 18   95,00 € 

1 Adult + 2 o més menors 18   135,00 € 

2 Adults + 1 menor 18   148,00 € 

2 o més Adults + 2 o més 
menors 18   185,00 € 

2 majors 65 anys  70,00 € 

2 o més menors 18   80,00 € 

      

Cursets 

Quincenal 

0-4   27,00 € 

5-15   47,00 € 

16-64   47,00 € 

65-...   41,00 € 

Mensual 

0-4   45,00 € 

5-15   79,00 € 

16-64   79,00 € 

65-...   68,00 € 

 
b) Per a grups de més de deu persones el preu de l’entrada tindrà una reducció del 50% sobre 
la tarifa corresponent per persona. Aquests grups hauran de realitzar la sol·licitud prèvia a la 
Regidoria d’Esports. 
 
c) Per casals organitzats per entitats sense ànim de lucre del municipi el preu de l’entrada en 
dies laborables serà de 2 € per persona. 
 
2.- Gaudiran d’exempció les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% i 
que la demostrin mitjançant la presentació d’un document oficial emès per l’òrgan competent 
de la Generalitat de Catalunya. També gaudirà d’exempció un acompanyant sempre i quan 
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s’indiqui, en el document oficial presentat pel sol·licitant, que necessita una altra persona. 
 
3.- Gaudiran d’exempció en el preu d’entrada a la piscina els grups de nens del casal d’estiu 
municipal, de l’espai socioeducatiu i del Casal Mutiesport. 
 
4.- Gaudiran d’una bonificació i/o exempció dels abonaments de piscina i dels cursets de 
natació, prèvia valoració de la renda familiar segons barems de Serveis Socials, les persones 
que es trobin en situació d’atur durant els últims tres mesos, les persones que hagin deixat de 
cobrar la prestació i les famílies que tinguin una renda que sigui objecte d’aquesta ajuda. En 
tots aquests casos s’inclouen els seus fills que durant l’any en curs siguin menors de 18 anys 
 
5.- Gaudiran d’exempció en les tarifes de les entrades i abonaments de la piscina municipal 
les persones que acreditin l’abonament del Complex esportiu municipal de Sentmenat i que 
estiguin al corrent de pagament de les quotes. No tindrà aquesta exempció els tipus de quotes 
següents: 
 

Quota despertador( de dilluns a divendres de 7 a 8 h i caps de setmana) 
Quota estalvi (de dilluns a divendres de 12 a 16 h i caps de setmana) 
Quota pistes (dos accessos mensuals per a jugar a tennis o pàdel) 

 
5.2.- Utilització de les instal·lacions esportives i culturals : 
 
a) 

  
Quota per hora o 
fracció 

1. Pavelló Can Sorts  50,00 € 

2. Pavelló Esportiu Tèxtil Besòs  50,00 € 

3. Pavelló Primer de Maig  50,00 € 

4. Camp de futbol   

4.1. Camp de futbol F11 sense llum  101,00 € 

4.2. Camp de futbol F7 sense llum  50,00 € 

4.3. Il·luminació camp F11  12,00 € 

4.4. Il·luminació camp F7  6,00 € 

4.5. Il·luminació camp de futbol  12,00 € 

5. Pistes de petanca C/Bosquet  12,00 € 

6. Espais culturals i de serveis (ECUS)  
 

6.1. Tot el dia  86,00 € 

6.2. Hora o fracció  20,00 € 

6.3. Setmana sencera (dilluns a 
divendres) 

 300,00 € 

7. Altres instal·lacions municipals   

7.1. Hora o fracció  20,00 € 
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8. Jardins Cal Milionari   

8.1. Per cada acte (fins a una hora i 
mitja) 

 150,00 € 

8.2. Per cada hora o fracció afegida  50,00 € 

Casaments divendres (fins a un hora i 
mitja) 

 150,00 € 

Casaments dissabtes (fins a un hora i 
mitja) 

 180,00 € 

Aquestes tarifes no inclouen 
col·locació de cadires i / o taules 

  

 
b) Les entitats socio-esportivo-culturals sense ànim de lucre del municipi i els partits polítics, 
estaran exempts del pagament per l’ús de les instal·lacions esportives i culturals. No es 
permetrà utilitzar la sala ECUS per a realitzar-hi festes privades. 
 
Article 6  
 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense 
que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En la piscina municipal el pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap 
abonament s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte. 
 
3. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada de la piscina s’efectuarà en el 
moment de formular la sol·licitud mitjançant autoliquidació. 
 
4. Correspondrà a l’Ajuntament, valorar si procedeix la devolució d’ingressos, en cas que, per 
causes alienes al servei, l’usuari, per causa debidament justificada i mitjançant instància 
presentada per registre d’entrada, no pugui gaudir del servei. 
 
Article 7 
 
Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Les quotes liquidades i no satisfetes dintre dels terminis reglamentaris, s’exigiran per 
via de constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general 
de recaptació 
 
Article 8 
 
Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària. 
 
Disposicions finals 
 
Primera  
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En tot allò no previst per la present Ordenança s'aplicaria l'ordenança general municipal i 
demés normes d'aplicació. 
 
Segona 
 
Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada el 7 
de novembre de 2019, serà d’aplicació des del 1r dia de l’any 2020 i continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 


