
 

Ordenança fiscal núm. 18 

 

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 

 

Article 1.-Disposicions generals 
 

D’acord amb el que disposa l’article 57 i 20.4 h. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació 
de serveis i activitats que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació dels 

serveis o la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin, 

afectin o beneficiïn de forma particular el subjecte passiu, en els supòsits següents: 

 

a) Visites als Museus, amb excepció del primer diumenge de cada mes. 

 

b) Prestació de serveis de sanitat. 

 

c) Utilització d’instal·lacions esportives municipals. El fet imposable el constitueix a més a més 

l’ aprofitament especial del domini públic local que es produeix per la utilització de la 

instal·lació. No estaran subjectes els entrenaments i competicions regulars dels clubs que 

estiguin integrats al Consell Municipal d’Esports, prèvia presentació del seu calendari de partits 

i entrenaments a la Regidoria d’Esports 

 

d) Utilització d’altres instal·lacions municipals per a casaments o altres actes.  

 

e) Serveis de senyalització de guals i estacionaments reservats a minusvàlids. 

 
Article 3. Subjectes passius 



 

 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin els serveis o 
activitats municipals, referits a l’article 2n, i les que en resultin beneficiades o 
afectades. 
 
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. 

 

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 bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la que es fixa en les tarifes de l’annex a aquesta 
ordenança. 
 

Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal o 

l’ús privatiu o aprofitament especial. 

 

En els casos en que l’interessat hagi de presentar la corresponent sol·licitud la taxa s’acredita quan 

aquesta es presenti.  

 

Article 8. Règim de declaració i ingrés 

 



 

El règim de declaració i ingrés s’estableix en cadascuna de les tarifes de l’annex a aquesta 

ordenança. 

 
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 i  

l’Ordenança General. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 7 de novembre de 2013 entrarà en 

vigor el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  

.  
 
ANNEX DE TARIFES 
 

TARIFA 1-  ENTRADA ALS “MUSEUS D’ARENYS” 

 

Entrada normal 3,10€ 

Entrada reduïda 1,60€ 

 

Aplicació de les tarifes: 

- Entrada reduïda: jubilats, grups (mínim de 12 persones), estudiants menors de 25 anys amb 

carnet oficial i joves amb carnet jove. 

-  Entrada gratuïta per a escolars acompanyats de tutor, menors de 12 anys, i associacions 

sense ànim de lucre de professionals de la museologia i persones en situació d’atur, 

degudament acreditats. 

 

El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els museus. 

 



 

TARIFA 2. SERVEIS DE SALUBRITAT PÚBLICA RELATIVA A LA TINENÇA DE GOSSOS 

 

1.- Per la prestació dels serveis, anualment, per gos,................ 8,10 euros 

2.- Per recollida i trasllat d'un gos domèstic al centre que determini 

l'Ajuntament................................................................ 43,60 euros 

3.- Estada, manutenció i custòdia, per dia, amb un màxim de 20 

dies........................................................................................ 4,95 euros 

4.- Llicència i renovació de llicència per tinença i conducció d’animals 

perillosos..................................................................... 25,25 euros 

 

Les despeses veterinàries o d'altre tipus que pugui originar l'animal aniran a càrrec del seu 

propietari  

 

Règim d’ingrés. A la tarifa de l’apartat número 1 i  el període de cobrament per als valors - 

rebuts notificats col·lectivament es determinarà cada any, i es farà públic mitjançant els 

corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. 

 

En les taxes dels apartats 2, 3 i 4 la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i 

s’haurà de pagar quan es sol·licita el servei. 

 

 

TARIFA 3. UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS   

 

    

I CAMP DE FUTBOL TARIFA *TARIFA 

  GENERAL ESPECIAL 

1 Camp de futbol 11,  per partit/2 hores matí 62,50 31,25 

2 Camp de futbol 11,  per partit/2 hores tarda - nit 77,15 46,90 



 

3 Camp de futbol 7,  per partit/2 hores matí 31,25 15,65 

4 Camp de futbol 7,  per partit/2 hores tarda-nit 38,55 19,30 

5 Fiança lloguer camp partit/tarda-nit 15,65 10,40 

6 Lloguer del camp de futbol per torneig, per 1 dia 510,80 104,25 

7 Fiança 208,50 52,10 

    

    

II PAVELLO MUNICIPAL TARIFA *TARIFA 

  GENERAL ESPECIAL 

8 Pista poliesportiva de terrazo per partit/2 hores matí 62,50 31,25 

9 Pista poliesportiva de terrazo per partit/2 hores tarda-nit 77,15 46,90 

10 Pista triple sintètica sencera per partit/2 hores matí 62,50 31,25 

11 Pista triple sintètica sencera per partit/2 hores tarda-nit 77,15 46,90 

12 Pista triple sintètica transversal per partit/2 hores matí 20,85 18,80 

13 Pista triple sintètica transversal per partit/2 hores tarda-nit 23,95 20,85 

14 Fiança lloguer pavelló mati/tarda-nit 15,65 10,40 

15 Lloguer pavelló per activitat, per 1 dia 448,20 104,25 

16 Fiança lloguer pavelló per 1 dia 208,50 52,10 

17 
Rocòdrom: Exclusiu per persones amb llicència de la FEEC, o grups mínim 2 

llicències, per activitat/2 hores matí o tarda-nit 18,80 9,40 

18 Rocòdrom: Exclusiu per persones amb llicència de la FEEC, o grups mínim 2 

llicències, per activitat/2 hores matí o tarda-nit 

26,10 

 

10,10 

 

19 
Fiança lloguer rocòdrom mati/tarda-nit 

15,65 

 

10,40 

 

    

III PISTA D'ATLETISME TARIFA *TARIFA 



 

  GENERAL ESPECIAL 

25 
Lloguer per activitat/2 hores matí 

15,65 

 

10,40 

 

26 Lloguer per activitat/2 hores tarda-nit  20,85 15,65 

27 Fiança lloguer pistes ceips mati/tarda-nit 10,40 10,40  

    

* TARIFES ESPECIALS:  Clubs/Entitats/Associacions sense ànim   

 de lucre que estiguin degudament registrades al Registre Municipal d'Entitats   

 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà de pagar quan es 

sol·licita el servei. 

 

TARIFA 4: ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

Ús de la Sala d’actes de l’Ajuntament, per casament o altre acte (amb inclusió del servei de 

megafonia) 

Euros 

Dies laborables ........................................................... 153,20 

Dies laborables extra................................................... 156,35 

Dissabtes, diumenges i festius.................................... 161,60 

 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà de 
pagar quan es sol·licita el servei. 
 

TARIFA 5: SERVEIS DE SENYALITZACIÓ DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS 

 

Senyalització horitzontal de reserves de minusvàlids i col·locació 

de senyalització vertical................................. 73,00 



 

Senyal vertical de reserves de minusvàlids..................... 104,25 

 

Els subjectes passius que motivin la prestació de serveis regulats en la Tarifa 5, presentaran 

l'escrit corresponent de sol·licitud en aquest Ajuntament. Cada autorització concedida o servei 

prestat serà objecte de liquidació individual i autònoma. Aquesta liquidació haurà de satisfer- 

se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 

 

 


