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                                           Ordenança Fiscal núm. 22 
TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL, ZONA 

ESPORTIVA I ALTRES ANÀLEGS. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen 
els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
serveis en la Piscina Municipal, en la Zona Esportiva i altres anàlegs, que es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en la Piscina 
Municipal, Zona Esportiva i altres anàlegs, que siguin especificats en les tarifes 
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

Article 3. Subjectes passius. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de la 
piscina municipal, Zona Esportiva i altres anàlegs, que constitueixen el fet 
imposable de la taxa. 

Article 4. Responsables. 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d’una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la. 

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que 
se’ls hagués adjudicat. 

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.   

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 

 

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 



Article 5.- Beneficis fiscals 

1. En la Tarifa Primera s’aplicaran exempcions a grups determinats, escolars, 
humanitaris..., domiciliats a la població, amb autorització prèvia de l’Ajuntament. 
 

2. En la Tarifa segona, epígraf primer, s’aplicarà una bonificació del 50 per cent del 
preu en els casos en els que es doni d’alta de qualsevol tipus de carnet, un segon 
membre de la família. Només gaudirà d’aquesta bonificació a partir del segon 
carnet que es doni d’alta, entre ascendents i descendents fins el primer grau, i 
col·lateral fins el primer grau. 

 
3.S’estableix una bonificació del 100% de la quota resultant l’aplicació de l’epígraf 
segon, per la utilització per part de clubs i associacions esportives federades, 
domiciliades a Castellbell i el Vilar, així com per part d’AMPA dels centres escolars 
ubicats al municipi. 

Article 6.- Quota Tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 

Concepte Import 
Tarifa segona: Zona esportiva Euros 
Epigraf primer: PISTES DE TENNIS  
Carnets  
Carnet trimestral per no residents al municipi   50,00 
Carnet semestral per no residents   76,50 
Carnet anual per no residents 110,00 
Carnet trimestral per residents, majors de 16 anys   42,50 
Carnet semestral per residents al municipi majors de 16 anys   62,50 
Carnet anual per residents al municipi, majors de 16 anys   98,00 
Carnet trimestral per residents menors de 16 anys   22,00 
Carnet semestral per residents al municipi menors de 16 
anys 

  32,00 

Carnet anual per residents menors de 16 anys   48,50 
Entrades  
Entrada d’1 h. Per a majors de 16 anys, en horari diurn     5,50 
Entrada d’1h. Per a majors de 16 anys en horari nocturn     8,00 
Entrada d’1h. Per a menors de 16 anys, en horari diurn     3,50 
Entrada d’1h. Per a menors de 16 anys en horari nocturn     6,00 

 

Epígraf segon: UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES, POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL, PER 
A ENTRENAMENTS I/O ACTES 

 

1.- Camp de futbol    

Per cada hora, amb llum i vestuaris 72.00 € 

Per cada hora, amb llum i sense vestuaris 65,50 € 

Per cada hora, sense llum i amb vestuaris 61,00 € 

Per cada hora, sense llum i sense vestuaris 57,00 € 

2.- Poliesportiu  

Per cada hora amb llum 17,00 € 

Per cada hora, sense llum 9,00 € 
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2. La utilització del camp de futbol per a entrenaments, competicions oficials i 
campionats de clubs o entitats foranies, per temporada i equip, s’establirà una 
quota per conveni entre l’Ajuntament i el club implicat, justificant l’ús del camp. 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

1. En els supòsits contemplats en l’article anterior, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 
la prestació del servei.  

Article 8 . Règim de declaració i ingrés. 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan es sol·licita la prestació del servei,  es procedirà a l’autoliquidació de la 
taxa. 

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 
4. L’ingrés corresponent a la Tarifa segona, epígraf segon, s’establirà mitjançant 
conveni signat entre l’entitat o club i l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 

Article 9. Notificacions de les taxes 

1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà 
a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ 
a la prestació del servei. 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació 
resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
Article 12.- Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei 
General Tributària i a la seva normativa de desenvolupament. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació  en 
data de 5 de novembre de 2008 i ha quedat definitivament aprovada en sessió pel Ple 
en data 22 de desembre de 2008  i regirà a partir d’1 de gener de 2009 i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
Diligència.- Per fer constar que s’ha inclòs les modificacions aprovades en el Ple de 
data 11 de juliol de 2012. ( Publicació definitiva al BOPB el dia 25 de juliol de 
2012). 
S’ha acordat l’adhesió al model de la Diputació de Barcelona, publicat al BOP de 
data 30 de setembre de 2014. 
 
 
 
    Vist i plau                                                            Secretària 
    Alcaldessa            
                                                                                                              
 


