AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

ORDENANÇA FISCAL NUM 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

PISCINA

MUNICIPAL

I

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) 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 prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal
i instal·lacions esportives, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de
competència local en la piscina i instal·lacions esportives municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin i es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina
municipal.
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. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari, llevat de les que s’estableixen en els apartats següents:
Persones en situació d’atur i empadronats a Esparreguera que sol·licitin l’accés a la Piscina
d’estiu
Pel que fa a les entrades:
L’entrada a la piscina d’estiu serà gratuïta pels menors de 16 anys que tinguin algun dels
seus progenitors a l’atur. També ho serà pels majors de 16 anys que es trobin en aquesta
situació sempre i quan acreditin viure al domicili familiar dels seus progenitors i no tenir
recursos propis.
Pel que fa als abonaments:
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Als efectes de l’aplicació dels beneficis previstos en aquesta norma, les persones que es
trobin en la situació que s’hi preveu hauran de sol·licitar l’abonament de temporada, que
serà gratuït pels menors de 16 anys i també pels majors de 16 anys que compleixin les
condicions abans esmentades.
Els progenitors en aquestes circumstàncies —un dels quals es trobi aturat—es beneficiaran
d’un descompte del 50 % en l’abonament de temporada, sempre i quan estiguin
empadronats a Esparreguera.
La situació d’aturat dels progenitors s’haurà d’acreditar mitjançant el document acreditatiu de
la condició de demandant d’ocupació, juntament amb una declaració responsable de trobarse en la dita circumstància, que inclourà el compromís de comunicar qualsevol modificació
de la referida situació.
Quan els majors de 16 anys convisquin al domicili familiar i no disposin de recursos propis
s’haurà d’acreditar mitjançant la corresponent declaració responsable.
Altres bonificacions i descomptes
Persones procedents de països víctimes de conflictes armats
S’estableix la gratuïtat en les tarifes contemplades en l’annex de l’ordenança apartats 2 i 6
Piscina d’estiu i Piscina Can Pasqual.
Jubilats i pensionistes
A tots els jubilats i pensionistes se’ls aplicarà un descompte del 50%, tant al Pavelló
Poliesportiu com a la piscina coberta, excepte en l’abonament de caps de setmana de la
piscina coberta i corresponent matricula que serà gratuït.
Aquest col·lectiu podrà accedir gratuïtament a la instal·lació de la piscina d’estiu presentant
el corresponent document acreditatiu.
Persones amb discapacitat
Totes les persones amb una minusvalidesa superior al 33% tindran un descompte d’un 30%
de la quota que cal pagar, excepte pels cursos de natació especial que ja disposen de la
pròpia quota tributària.
Tant els acompanyants de les persones que el seu grau de minusvalidesa no els hi permet
accedir a la instal·lació de manera autònoma, com a les persones en situació de
dependència, podran accedir gratuïtament en condició d’acompanyant.

Familiars abonats a un mateix centre esportiu
Per a cada abonat d’una mateixa família a un mateix centre esportiu (excepte la piscina
d’estiu), es realitzarà un descompte del 10% de la quota mensual a cada un dels membres
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de la família (es consideren els dos cònjuges i els fills). A partir del quart membre de la
mateixa unitat familiar s’aplicarà el 15% de descompte i a partir del cinquè el 20% de
descompte.
Piscina coberta
La piscina coberta tindrà un descompte del 7% si s’efectua el pagament trimestralment i un
12 % si s’efectua el pagament anual.
Pels abonats a la piscina coberta que vulguin fer un curset de natació, la matrícula d’aquest
serà gratuïta. Per gaudir del descompte d’abonat en els cursos de natació caldrà estar
abonat a la mateixa franja horària a la qual pertany el curset.
Pavelló municipal del Castell
El pagament trimestral d’activitats poliesportives es calcularà multiplicant la quota mensual
per tres(estalvi d’una quota) i per 8 per calcular la quota anual. En el cas de l’activitat de
bàsquet recreatiu es multiplicarà la quota mensual per 10.
Escola Esportiva d’Estiu i Jocs Esportius Escolars
En les activitats esportives de l’escola esportiva d’estiu i Jocs Esportius Escolars, s’aplicaran
els següents descomptes, en cas de coincidir dos o més germans :
10% de descompte al segon germà
15% de descompte al tercer germà
20% de descompte al quart i següents germans
En aquestes mateixes activitats quan el servei el sol·licitin famílies nombroses i
monoparentals s’aplicaran els següents descomptes:
10% de descompte al primer fill
15% de descompte al segon germà
20% de descompte al tercer i següents germans
Entitats Esportives Locals
Les entitats esportives locals registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament
d’Esparreguera no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin autorització per
a utilitzar les instal·lacions esportives municipals on desenvolupen els seus entrenaments
habituals.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària és la que figura a l’annex d’aquesta Ordenança.
Article 7. Acreditació i període impositiu
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En el supòsit de serveis de recepció singular, 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.
En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització de les activitats .
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el
moment d’entrada en el recinte.
El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de
formular la sol·licitud.
Els imports recaptats s’ingressaran als comptes restringits oberts a aquest objecte i es
liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat
Els abonaments i quotes de cursos, es liquidaran d’acord amb el sistema municipal de gestió
d’ingressos.
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 9. 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.
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.
Article 10. Normes de gestió
Procediment d’inscripció
No es formalitzarà cap abonament si en el moment de procedir a la formalització es
comprova que figura pendent de pagament alguna quota anterior.
Durant el procediment d’inscripció als cursos de natació i escola esportiva d’estiu no
s’acceptaran més de dues inscripcions de diferents famílies per persona.
Devolucions
La devolució de l’import d’algun abonament i/o servei, només es durà a terme quan la causa
que determini la mateixa sigui imputable a l’Ajuntament, en cap cas es considerarà causa de
devolució el tancament per parada tècnica (piscina coberta i sala de fitness). També
constituirà causa de devolució la resta de supòsits previstos en aquesta Ordenança.
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Gestió de les baixes
En cas que l’abonat es vulgui donar de baixa voluntàriament, haurà d’omplir obligatòriament
el full de baixa voluntària que es facilitarà a la recepció de la instal·lació, el qual s’haurà de
signar i lliurar a la mateixa instal·lació. No s’admetrà cap baixa si prèviament no s’ha
procedit al tràmit anterior.
La baixa serà efectiva a efectes de l’obligació de pagament a partir de l’any (quotes anuals),
trimestre (quotes trimestrals) o mes natural (quotes mensuals) següent al de la formalització
de la baixa mitjançant document de baixa voluntària.
La baixa d’un abonament mensual serà efectiva, a efectes de l’obligació de pagament, a
partir del mes natural següent al de la formalització de la baixa mitjançant document de
baixa voluntària sempre que aquesta es formalitzi entre el dia 16 i el 31 del mes anterior al
que produeix efectes la baixa. En cas contrari no es tramitarà fins el mes següent.
La baixa d’un abonament trimestral serà efectiva, a efectes de l’obligació de pagament, a
partir del trimestre següent al de la formalització de la baixa voluntària sempre que aquesta
es formalitzi entre el dia 16 i el 31del tercer mes del trimestre anterior al que produeix
efectes de baixa. En cas contrari no es tramitarà fins el trimestre següent.
Quan la baixa sigui motivada per una situació de salut o altre situació degudament
justificada, caldrà abonar la part proporcional del servei prestat.
La baixa d’un abonament anual serà efectiva, a efectes de l’obligació de pagament, a partir
de l’any següent al de la formalització de la baixa voluntària sempre que aquesta es
formalitzi entre el dia 16 i el 31 del mes anterior al que produeix efectes la baixa. En cas
contrari no es tramitarà fins l’any següent.
Quan la baixa sigui motivada per una situació de salut o altre situació degudament
justificada, caldrà abonar la part proporcional del servei prestat.
Es podran fer baixes temporals de mínim dos mesos i màxim 6, període durant el qual
s’abonarà una quota de manteniment de la matrícula que correspondrà al 50% de la quota
mensual a pagar.
Altra normativa
Els nens de 0 a 11 anys no poden accedir a les piscines de forma individual i sempre han
d’anar acompanyats per un adult major de 18 anys.
No es vendrà cap entrada al menors de 12 anys sense un acompanyant adult.
El carnet de soci que dóna accés a la instal·lació de la piscina coberta es gratuït. No obstant,
en cas de pèrdua o dany del document, s’aplicarà la taxa establerta a aquest efecte en
l’Annex de tarifes. Aquesta taxa no serà exigible quan es justifiqui documentalment la
sostracció del carnet.
Piscina coberta
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En els cursos de natació d’hivern es prioritzarà els empadronats a Esparreguera. En cas de
quedar places vacants podran accedir els no empadronats.
El preu dels cursos de natació d’hivern pels usuaris no empadronats a Esparreguera te un
increment del 15% respecte la quota a pagar per l’usuari que si està empadronat al municipi.
Els abonats que facin cursets de natació d’hivern hauran de ser abonats de la mateixa franja
horària en que es fa el curset
Els no abonats que facin cursos de natació d’hivern hauran de pagar cada any l’import de la
matrícula si volen repetir el curset.
ANNEX DE TARIFES DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 “TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
Apartat 1. Pistes d’esquaix i tennis
Preu hora / pista
Lloguer pala 1 hora
Lloguer pilota 1 hora

EUR
6,70 €/h
2,30 €
0,80 €

Apartat 2. Piscina d’estiu
1. Entrades
Menors (de 4 a 17 anys) tot el dia

2,00 €

Adults( majors 18 anys) tot el dia
Jubilats i pensionistes d’Esparreguera
Menors de 4 anys
Menors (de 4 a 17 anys) mitja jornada (15 a 19’30h)
Adults (majors 18 anys) mitja jornada (15 a 19’30h)

3,,50 €
gratuït
gratuït
1,00 €
2,00 €

2. Abonaments
Menors (4 a 17 anys)
Adults (majors 18 anys)
Famílies monoparentals i nombroses d’Esparreguera
individual
Jubilats i pensionistes d’Esparreguera
Menors de 4 anys
Abonament temporada per a família (pares i fills menors
de 16 anys)
3. Gandules
Lloguer gandula

20%

28,,87 €
57,,48 €
descompte
abonament
gratuït
gratuït
107,,22 €
1,,30 €

4. Cursos de natació
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Menors (4 a 17 anys)
Adults (majors 18 anys)
Natació especial

36,09 €
41,,76 €
63,41€

5. Cursos de natació amb dret a abonament
Menors (de 4 a 17 anys)
Adults (majors 18 anys)
Natació especial

49,23 €
76,55 €
63,41 €

6. Accessos especials
Accés de grups d’escoles i entitats (matí / infant)

0,77 €

Apartat 3. Lloguer d’instal·lacions
Per utilització 1 hora de pista descoberta (amb llum)
Per utilització 1 hora de pista/sala coberta (amb llum i vestidors)
Per utilització 1 hora del camp de futbol (Futbol 7)
Per utilització 1 hora del camp de futbol (Futbol 11)
Per la instal·lació de màquines vending en espais esportius
Per a un event de mes de 3 hores que requereixi d’un
Muntatge i una neteja especial

21,91 €/h
38,40 €/h
120,37 €/h
163,93 €/h
10% recaptació
130,37 €/h

Apartat 4. Escola Esportiva d’Estiu
Abonament individual de tota l’activitat
(5 setmanes)
Abonament individual de tota l’activitat – no empadronats Abonament individual a la meitat de l’activitat (2 setmanes i mitja)

175,01 €
196,92 €
87,50 €

Apartat 5. Escola Esportiva Municipal
Matrícula Adults (majors 18 anys)
Bàsquet recreatiu per adults (10 quotes)
Esport Escolar (Única quota)

27,32 €/mes
11,08 €/mes
79,50 €

Apartat 6. Piscina de Can Pasqual
1. Entrada
Menors (de 4 a 17 anys)
Adults (majors de 18 anys)
Jubilats i pensionistes

2,30 €
5,70 €
2,30 €

2. Abonament de 10 entrades
Menors (de 4 a 17 anys) i jubilats i pensionistes
Adults (majors de 18 anys)

17,53 €
43,82 €

3. Matrícula
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Caps de setmana
Resta
Matrícula jubilats i pensionistes d’Esparreguera, de totes
les modalitats

13,15 €
33,00 €
Gratuït

4. Abonament piscina coberta 4-11 anys
General
Caps de setmana

11,08 €/mes
7,22 €/mes

5. Abonament piscina coberta tot inclòs 12-17 anys
General
Caps de setmana

20,88 €/mes
11,08 €/mes

6. Abonament piscina coberta tot inclòs 18-64 anys
General
Mitja jornada
Matí
Migdia
Caps de setmana

31,70 €/mes
29,13 €/mes
27,32 €/mes
23,71 €/mes
16,50 €/mes

7. Matrícula curs de natació
Menors (de 4 a 17 anys)
Adults (majors de 18 anys)
Dones embarassades
Especial

29,64 €
43,82 €
29,64 €
27,32 €

8. Curs de natació per adults
Curs de natació adults (No abonats)
Curs de natació adults (Abonats)

38,40 €/mes
21,91 €/mes

9. Curs de matronatació
Curs de matronatació per a infants

27,32 €/mes

10. Curs de natació infantil de 4-17 anys
No abonats
Abonats
No abonats (1 dia/set)
Abonats (1 dia/set)

30,67 €/mes
19,33 €/mes
15,33 €
9,66 €

11. Curs de natació per a dones embarassades
No abonats
Abonats

30,67 €/mes
19,33 €/mes

12. Curs de natació especial
Curs natació especial

24,23 €/mes

13. Suplement Aquaeròbic
Suplement aquaeròbic

6,70 €/mes
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14. Suplement d’accés per a la piscina d’estiu
Adults ( de 18 a 64 anys)
Menor (de 4 a 11 anys)
Joves (de 12 a 17 anys)

19,33 €
9,33 €
9,33 €

15. Natació Escolar
Amb monitor
Sense monitor (1 carrer)
Sense monitor (2 carrers)

2,84 €/h/nen
19,85 €/h
37,37 €/h

16. Ioga tercera edat
Ioga

12,11 €/mes

17. Duplicat del carnet soci en cas de pèrdua o dany
Quota única

3€
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