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Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

OF NÚM. - Ordenança/Reglament - Modificació de les
Ordenances Fiscals per a l'any 2018

Localització de l'activitat

Ordenança fiscal núm. 17
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57, 20.4.o) i 20.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i 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
la utilització de les instal·lacions esportives, que es regiran 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 municipal i la utilització de les instal·lacions esportives
municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d'activitats en la piscina
municipal o que utilitzin les instal·lacions esportives municipals.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l'Ordenança General.
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2. 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 que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa a banda de les
previstes de forma expressa a l'article 6.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) Piscines
1.- TEMPORADA PISCINA D’ESTIU
TIPUS
Fins a 3 anys
De 4 a 5 anys (infant)
De 6 a 16 anys (infantil)
De 17 a 30 anys (jove)
De 31 a 64 anys (adult)
Més de 65 anys, pensionista,
discapacitat
Familiar 2
Familiar 3
Familiar 4 o més
Familiar
jubilats
/pensionistes/discapacitats 2
Familiar
jubilats
/pensionistes/discapacitats 3 o més
Entitats sense ànim de lucre
amb reserva prèvia

1 ENTRADA
Gratuït
1,75 €
3,50 €
4,50 €
5,30 €

5 ENTRADES
Gratuït
7,00 €
14,00 €
18,00 €
21,20 €

MENSUAL
Gratuït
12,25 €
24,50 €
31,00 €
36,00 €

14,00 €

24,50 €
-

3,50 €

TEMPORADA
Gratuït
21,50 €
43,00 €
55,50 €
69,00 €
43,00
89,00
111,00
133,00

-

-

-

-

78,00 €

-

-

-

101,00 €

-

-

-

1,50 €

2.- TEMPORADA PISCINA COBERTA
2.1.- INDIVIDUAL
TIPUS
Fins a 3 anys
De 4 a 5 anys (infant)

€
€
€
€

-

1 ENTRADA
Gratuït
2,00 €

5 ENTRADES
Gratuït
8,00 €

De 6 a 16 anys (infantil)

4,50 €

18,00 €

De 17 a 30 anys (jove)

5,50 €

22,00 €

De 31 a 64 anys (adult)

7,00 €

28,00 €

Més de 65 anys, pensionista,
discapacitat

4,50 €

18,00 €

TEMPORADA
Matrícula:
Quota mensual:
Matrícula:
Quota mensual:
Matrícula:
Quota mensual:
Matrícula:
Quota mensual:
Matrícula:
Quota mensual:

Gratuït
27,00 €
9,00 € *
42,00 €
14,00 €*
51,90 €
17,30 €*
62,40 €
20,80 €*
42,00 €
14,00 €*
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2.2.- FAMILIAR
TIPUS

TEMPORADA
Matrícula:
81,00 €
Quota mensual:
27,00 €*
Familiar 3
Matrícula:
106,65 €
Quota mensual:
35,55 €*
Familiar 4 o més
Matrícula:
119,10 €
Quota mensual:
39,70 €*
Familiar jubilats/pensionistes/ Matrícula:
70,50 €
discapacitats 2
Quota mensual:
23,50 €*
Familiar jubilats/pensionistes/ Matrícula:
90,15 €
discapacitats 3 o més
Quota mensual:
30,05 €*
S’aplicarà un descompte del 10% de l’abonament familiar a les famílies
monoparentals que acreditin aquesta situació mitjançant el carnet de família
monoparental, tant en la quota com en la matricula.
Familiar 2

El titular principal d’un abonament amb antiguitat superior a un any gaudirà el dia del seu
aniversari de dues entrades gratuïtes a consumir en el període màxim d’un any.
*La primera quota es liquidarà proporcionalment a la data d’alta en els casos de nous
abonaments.
2.3. - LLOGUER ESPAIS PISCINA
Tipus lloguer
Tarifa
Lloguer carril escoles Manlleu**
20 €/hora
Lloguer carril particulars**
20 €/hora
Lloguer 1/2 vas petit**
20 €/hora
Lloguer vas petit**
40 €/hora
** El lloguer d’espais esportius per part d’un particular, empresa o entitat no exclou el pagament de
l’entrada a la instal·lació, a excepció de les entitats amb conveni amb Serveis Socials o en els lloguers
d’espais per escoles de Manlleu.

2.4.- CURSETS NATACIÓ ESCOLARS
Curset
Preu curset trimestral
Preu curset semestral
Preu curset anual (no abonats piscina)

Tarifa
3,35 € x sessió i alumne
3,10 € x sessió i alumne
2,80 € x sessió i alumne

Aplicació descompte 30% per centres educatius de Manlleu que facin el curset dins l’horari
escolar.
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2.5.- CURSETS NATACIÓ PARTICULARS
Curset
Tarifa
Preu curset adult (abonat piscina) **
5,10 € x sessió i alumne
Preu curset adult (no abonat piscina)
6,35 € x sessió i alumne
Preu curset infantil (abonat piscina) **
3,90 € x sessió i alumne
Preu curset infantil (no abonat piscina)
5,55 € x sessió i alumne
Preu curs organitzat ASSIR
8,00 € alumne/mes
(mínim 8 participants)
Preu curset Esport i salut * (PAFES)
22,00 € x mes i alumne
* Condicions curset Esport i salut:
 Derivació a través d’un informe del CAP de Manlleu
** Els infants fins a 3 anys gaudiran de la tarifa d’abonat en els cursets de natació
sempre i quan els pares tinguin un abonament familiar.
L’import corresponent als cursets es farà en base a la durada dels mateixos. Un
cop iniciat el curset, no es tindrà en compte l’assistència efectiva i per tant, no es
retornarà l’import ni es recuperaran sessions perdudes, excepte en casos de força
major, degudament justificada.
Quan un usuari s’apunti amb posterioritat a l’inici del curs li correspondrà la quota
íntegra quan el nombre de sessions sigui igual o superior al 50%, i el 50% de la
quota quan el nombre de sessions restants sigui inferior al 50%.

ENTRENAMENTS PERSONALITZATS
Curset
Tarifa
Preu adult (abonat piscina)
14,70 € x sessió i alumne
Preu adult (no abonat piscina)
21,70 € x sessió i alumne
Preu infantil/jubilat/discap (abonat piscina)
11,10 € x sessió i alumne
Preu infantil/jubilat/discap (no abonat piscina)
18,70 € x sessió i alumne
* Condicions
 Es considera infantil de 0 a 16 anys, adult dels 17 anys als 64 i jubilat a
partir dels 65
 Aquest import inclou el preu de l’entrada per aquells usuaris no abonats
 Concretar hores segons disponibilitat d’espai i monitor
 La durada de la sessió serà de 30 minuts per usuaris de 0 a 4 anys i de 45
minuts a partir de 5 anys

2.6.- MATERIAL I ALTRES
Concepte
Adquisició casquet de natació
Adquisició bosses protectores de calçat
Duplicat del carnet
Fiança per lloguer de carpes

Tarifa
3,00 €
0,50 € x parell
1,00 €
50,00 € x carpa

2.7.- LLOGUER ESPAIS ESPORTIUS COMPLEMENTARIS
Utilització vestidor

20,00 €

2.8.- SALA ACTIVITATS DE LA PISCINA
Activitats organitzades Ajuntament
Preu curset adult (abonat piscina)

Tarifa
4,00 € x sessió i alumne
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Preu curset adult (no abonat piscina)
Preu curset infantil (abonat piscina)
Preu curset infantil (no abonat piscina)

5,20 € x sessió i alumne
3,50 € x sessió i alumne
4,50 € x sessió i alumne

Utilització sala per organitzar activitats (per hora)

80,00 €

3.- DESCRIPCIÓ DE LES MODALITATS
Modalitat
Familiar 2
Familiar 3
Familiar 4 o més
Familiar
jubilats/
pensionistes/discapacitats 2
Familiar
jubilats/
pensionistes/discapacitats 3
o més
Discapacitat
1

Descripció
Inclou dues persones d’una mateixa família1
Inclou tres persones d’una mateixa família1
Inclou quatre persones o més d’una mateixa família1
Inclou dues persones d’una mateixa família1 on una d’elles
tingui 65 anys o més, o sigui pensionista o discapacitada
Inclou tres persones o més d’una mateixa família1 on una
d’elles tingui 65 anys o més, o sigui pensionista o
discapacitada
Per acreditar aquesta condició cal presentar el certificat de
reconeixement legal de disminució (mínim 33%)

Parella i fills fins a 30 anys empadronats en el mateix domicili i, a partir de 31 anys, només
es pot formar part de la parella conjugal o pare/mare del beneficiari.
B) Pavelló poliesportiu
Tarifes
1.1 Utilització gratuïta per les escoles de Manlleu i entitats de Manlleu sense ànim
de lucre (curs escolar / temporada regular)
1.2 Entitats esportives de Manlleu sense ànim de lucre per l’organització
d’activitats extraordinàries (casals, campus, estades esportives...) 5,00 €/hora
1.3 Equips de lleure i veterans vinculats a un club de Manlleu
10 €/hora per terç pista pavelló
20 €/hora pista sencera pavelló
2. Utilització per hora
1) Persones residents a Manlleu
30,00 €
2) Persones residents fora de Manlleu
60,00 €
3. Utilització per activitats específiques (preu per hora)
1) Festivals o exhibicions esportives
45,00 €
2) Campionats d’esports
60,00 €
4. Espectacles, concerts o activitats extraordinàries 30 €*coef.A*coef.B
(excepte quan es faci licitació pública)
Número d’assistents
Coeficient A
0 a 50 persones
1
51 a 200 persones
2
201 a 1000 persones
4
Més de 1000 persones
10
Preu entrada
Coeficient B
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Gratuït
Menys de 10,00 €
Entre 10,01 € i 20,00 €
Més de 20,00 €
5.- Utilització vestidor/sala sense lloguer instal·lació

1
2
4
10
20,00 €

C) Camp de Futbol
Tarifes
1.1 Utilització gratuïta per les escoles de Manlleu i entitats de Manlleu sense ànim de
lucre (curs escolar / temporada regular)
1.2 Entitats esportives de Manlleu sense ànim de lucre per l’organització d’activitats
extraordinàries (casals, campus, estades esportives...) 10,00 €/hora/camp
2. Utilització camp de futbol
a) Utilització per cada hora i per cada camp
75,00 €
b) Utilització per dia i per camp
450,00 €
c) Utilització il·luminació artificial per hora i camp
25,00 €
3. Utilització dels espais convencionals
a) Utilització vestidor sense lloguer de camp
20,00 €

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. 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.
2. 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 d'activitats en la piscina municipal.
3. En el supòsit d'utilització de les instal·lacions esportives municipals, la taxa es meritarà
quan es sol·liciti la utilització sempre i quan es comprovi la seva disponibilitat per part dels
serveis municipals.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris de la piscina que no tenen cap abonament
s'efectuarà en el moment d'entrada en el recinte.
2. El pagament de la tarifa de matrícula en cas d'abonament de la piscina municipal
s'efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
3. Les quotes mensuals pel servei de piscina es faran efectives mitjançant domiciliació
bancària, a excepció de la primera quota i la matricula.
4. El pagament de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals
s'efectuarà en el moment de l'acreditament de la mateixa.
5. El pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança es farà a les oficines municipals
situades en el recinte de la piscina, excepte en el cas previst a l'apartat 3 d'aquest article.
6. Els imports recaptats s'ingressaran als comptes restringits oberts a aquest objecte i es
liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que aquesta determini.
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7. En el cas que un subjecte passiu tingui una quota mensual impagada de la piscina
municipal se'l donarà automàticament de baixa i perdrà tot dret adquirit anteriorment com a
abonat/ada de les instal·lacions.
Article 9. Infraccions i sancions
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.
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 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. Entrada en vigor.
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 17 d’octubre del 2017 entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

F_GRPFIRMA_TECNIC

Vist i plau
F_FIRMA_1

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'interventor
Manel Vázquez i Díaz
20-10-2017 12:30

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
20-10-2017 12:33
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F_RESOLUCION
AJUNTAMENT DE MANLLEU
Ple de l'Ajuntament
Data 17-10-2017
Número PLE/9/119/2017

