Ordenança num. 4.1.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN
LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS MUNICIPALS.

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix preus públics per a la prestació de serveis i la
realització d’activitats a les instal·lacions esportives i culturals municipals l’especificació dels
quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades en les instal·lacions esportives i culturals municipals.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei les instal·lacions esportives i culturals privades que actualment concorren en la
realització d’activitats similars a les que es desenvolupen en les instal·lacions esportives i
culturals municipals, el preu públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis en
les instal·lacions esportives i culturals municipals, que entrarà en vigor a partir de la data en
que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en les instal·lacions esportives i culturals municipals
de caràcter periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no
serà precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al
pagament i l’import del preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
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Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que es farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
2. Quan la prestació del servei o l’aprofitament especial tingui una durada superior a l’anual,
el cobrament serà objecte de padró.
3. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent en euros:
3.1 Abonament a de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM):
ABONAMENT INDIVIDUAL
IEM Adult
Matrícula
Suplement piscina
IEM Juvenil menor 18 anys
Matrícula
Suplement piscina
IEM major 65 anys
Matrícula
Suplement piscina

Quantia anual
61,59 €
30,79 €
30,79 €
43,11 €
21,61 €
21,61 €
43,11 €
21,61 €
21,61 €

ABONAMENT FAMILIAR
IEM Adult
Matrícula
Suplement piscina
IEM Juvenil menor 18 anys
Matrícula
Suplement piscina
IEM major 65 anys
Matrícula

Quantia anual
46,16 €
23,10 €
23,10 €
32,06 €
16,00 €
16,00 €
32,06 €
16,00 €
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Suplement piscina

16,00 €

ABONAMENT FAMILIA
NOMBROSA I/O MONOPARENTAL
IEM Adult
Matrícula
Suplement piscina
IEM Juvenil menor 18 anys
Matrícula
Suplement piscina
IEM major 65 anys
Matrícula
Suplement piscina

Quantia anual

ABONAMENT ENTITAT
IEM Adult
Suplement piscina
IEM Juvenil menor 18 anys
Suplement piscina
IEM major 65 anys
Suplement piscina

Quantia anual
46,16 €
23,10 €
32,06 €
16,00 €
32,06 €
15,24 €

QUOTA PER CAMPUS (organitzats per
entitats esportives registrades al Registre
Municipal d’Entitats en IEM)
Menors de 18 anys (no abonats IEM)
Majors de 18 anys (no abonats IEM)

34,69 €
23,10 €
23,10 €
20,58 €
16,00 €
16,00 €
20,58 €
16,00 €
16,00 €

Quantia
8,01€
11,54€ €

Les quotes seran prorrateables per trimestres naturals en funció de la data de formalització
de l’alta de l’obligat al pagament.
3.2 Abonament a la Piscina Municipal
ABONAMENT INDIVIDUAL
Adult
Juvenil menor 18 anys
Major 65 anys

Quantia anual
72,20 €
50,62 €
44,02 €
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ABONAMENT FAMILIAR
Adult
Juvenil menor 18 anys
Major 65 anys

Quantia anual
54,15 €
37,56 €
32,66 €

ABONAMENT FAMILIA
NOMBROSA I/O MONOPARENTAL
Adult
Juvenil menor 18 anys
Major 65 anys

Quantia anual
47,41 €
30,82 €
26,80 €

3.3 Activitats dirigides
MODALITAT
2 Hores/setmana
3 Hores/setmana
5 Hores/setmana

Quantia mensual
23,12 €
32,81 €
80,00 €

Si el període d’inici o finalització de l’activitat no coincideix amb el mes natural, les quotes
seran prorratejables per dies naturals.
Per inscriure’s a les activitats dirigides que es desenvolupin a les IEM és obligatori tenir la
condició d’abonat a les mateixes, a excepció de les activitats que es realitzin als centres
escolars de i a l’activitat anomenada “cursos de natació”.
3.4 Lloguer Instal·lacions esportives municipals
3.4.a) Per hores
INSTAL·LACIÓ

NO ABONAT IEM

Frontó
Pista poliesportiva

4,35 €/h per persona
29,50 €/

14,75€/1/2h

88,42€/h

43,68 €/1/2h

Camp de futbol
½ camp de futbol
65,65 €/h

32,77 €/1/2h

80,09 €/h

40,04 €/1/2h

Pavelló
Sala polivalent
pavelló

12,37€/h

ABONAT IEM

SUPLEMENT
LLUM
3,10 €/h per persona
2,70 €/h
5,45
2,70
19,00 €/h
9,24 €/1/2h €/h
€/1/2h
33,12 €/1/2h 13,13
6,56
66,20 €/h h
€/h
€/1/2h
10,95
5,45
44,59 €/h 24,44 €/1/2h
€/h
€/1/2h
27,11 €/1/2h 12,57
6,56€
60,29 €/h
€/h
/1/2h
9,19 €/h
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2,72 €/h

3.4.b) Preu hora per esdeveniments no esportius, mínim 24 hores.
INSTAL·LACIÓ
PAVELLÓ ACONDICIONAT
PERSONAL AJUNTAMENT

ENTITATS INSCRITES AL REGISTRE
MUNICIPAL D´ENTITATS
427,20€ (Període mínim 24 hores) + 200€
(Acondicionament personal Ajuntament)
*Preu hora 17,80€

PAVELLO SENSE
ACONDICIONAMENT

427,20€ (Període mínim 24 h)

ALTRES ENTITATS
854,40€ (Període
mínim 24 hores) +
200€
(Acondicionament
personal Ajuntament)
*Preu hora 35,60€
854,40€ (Període
mínim 24 hores)

*Preu hora 17,80€
*Preu hora 35,60€

3.5. Campus d'estiu dirigit a nens i nenes de 1er primària a 2on E.S.O. i casals d’estiu dirigit
a nens i nenes de P3,P4 I P5

CAMPUS/CASAL D'ESTIU
General
Abonats IEM
Família nombrosa i/o monoparental
Servei d'acollida
Servei de menjador

Quantia
setmanal
64,05 €
48,07 €
48,07 €
9,58 €
37,16 €

Quantia campus/casal
complert
269,07 €
201,81 €
201,81 €
38,43 €

Quant
ia
diària

7,69 €

3.6 Casals d’estiu del Departament de Cultura dirigits a nens i nenes dels cursos 1er a 2n
d’Educació Primària (matins)
CASALS D'ESTIU MATINS
General
Abonats IEM
Família nombrosa o monoparental

Quantia setmanal
64,05 €
48,07 €
48,07 €

Quantia casal complert
269,07 €
201,81 €
201,81 €

CASALS D'ESTIU TARDES
General
Abonats IEM
Família nombrosa o monoparental

Quantia setmanal
32,06 €
24,03 €
24,03 €

Quantia casal complert
134,52 €
100,88 €
100,88 €

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 Matadepera,
tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 00 48
https www seu e cat web atadepera

3.7. Quanties d’entrades puntuals a la Piscina Municipal
ENTRADA PUNTUAL PISCINA MUNICIPAL
Adults
Juvenil menor de 18 anys
Major de 65 anys

Quantia diària
6,49 €
4,34€
4,34 €

Quantia a partir de les 15h.
4,75 €
3,22 €
3,22 €

Imports sense IVA.
3.8. Quantia duplicació carnet d’abonat a les Instal·lacions esportives municipals
DUPLICACIÓ CARNET D’ABONAT IEM
General

Quantia
5,75€

3.9. Serveis prestats en instal·lacions culturals municipals
CURSOS D'ANGLÈS
General 1h/setmana
General 2h/setmana
General 3h/setmana
Majors de 65 anys i pensionistes 1h/setmana
Majors de 65 anys i pensionistes 2h/setmana
Majors de 65 anys i pensionistes 3h/setmana
Família nombrosa i/o monoparental 1h/setmana
Família nombrosa i/o monoparental 2h/setmana
Família nombrosa i/o monoparental 3h/setmana
Juvenil (titulars Carnet Jove) 1h/setmana
Juvenil (titulars Carnet Jove) 2h/setmana
Juvenil (titulars Carnet Jove) 3h/setmana

Quantia mensual
25,56 €
51,13 €
72,95 €
20,45 €
40,90 €
58,36 €
20,45 €
40,90 €
58,36 €
20,45 €
40,90 €
58,36 €

Matrícula
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €
48,61 €

3.10 Espectacles i concerts organitzats pel Departament de Cultura
Concepte
Entrades espectacle musical
Entrades espectacle teatral
Entrades espectacles familiars (dirigit a nens i nenes de 1 a 12 anys .)
Entrades “Concerts del Pòdium Internacional” (abonament 4 entrades)
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Quantia
5,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €

Entrades espectacles “Liceu al Territori”

(*)

(*) La Junta de Govern Local, per delegació del Ple, fixarà la quantia d’aquesta modalitat de preu
públic.

Abonaments temporada Estable d’Arts Escèniques i Música
12 espectacles
11 espectacles
10 espectacles
9 espectacles
8 espectacles
7 espectacles
6 espectacles
5 espectacles
4 espectacles

Quantia
55,00€
50,00€
45,00€
40,00€
35,00€
30,00€
25,00€
20,00€
15,00€

Aquests imports contenen la quota de l’impost sobre el valor afegit corresponent.
4. Podran gaudir de les quanties familiars regulades en l’apartat anterior un màxim de dos
adults de la unitat familiar i els menors de 18 anys, acreditant-lo amb la presentació del Llibre
de família o Certificat de convivència. L’import de la quota anual serà para cada membre de la
unitat familiar. Als efectes d’aplicació d’aquesta quota no es considerarà família les unitats
constituïdes per dos adults.
Per a gaudir de les quanties de família nombrosa o monoparental regulades en l’apartat
anterior es necessari presentar el títol corresponent emès per la Secretaria de Família del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Per a gaudir de la quantia juvenil regulada en l’apartat 3.9 del present article és necessari ser
titular del Carnet Jove expedit per l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
Per a poder gaudir de la quota d’abonament entitat, es necessari acreditar la condició de
membre d’una entitat esportiva municipal inscrita al Registre Municipal d’Entitats i que faci ús
de les IEM. Els membres de les entitats que desenvolupin la seva activitat fóra de les IEM no
hauran d´acreditar la condició d’abonats a aquestes.
Per a poder gaudir de la quota d’abonament entitat, es necessari acreditar la condició de
membre d’una entitat esportiva municipal inscrita al Registre Municipal d’Entitats.
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Article 5. Meritació i període impositiu
1. Amb caràcter general l’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
Ordenança neix des de que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats
a l’article anterior.
2. Amb caràcter particular, la meritació i el període impositiu serà el següent en funció de la
modalitat del preu públic:
−

Tarifa 3.1 abonament IEM: el preu públic es meritarà en el moment de realitzar la
sol·licitud d’alta i el període impositiu coincidirà amb l’any natural. Els anys
successius el preu públic es meritarà l’1 de gener excepte en el cas que l’obligat al
pagament senyali expressament que l’abonament es “No renovable” o es formalitzi la
baixa com abonat de les IEM.

−

Tarifa 3.1 i 3.2 suplement i abonament Piscina Municipal: es meritarà a partir de l’1
de maig en el moment de realitzar la sol·licitud d’alta i el període impositiu coincidirà
amb la temporada d’obertura de la instal·lació. Els anys successius el preu públic es
meritarà l’1 de maig excepte en el cas que l’obligat al pagament senyali
expressament que l’abonament es “No renovable” o es formalitzi la baixa com
abonat a la Piscina Municipal.

−

Tarifa 3.3 activitats dirigides: el preu públic es meritarà a partir del primer dia del mes
en què es presti el servei i s’hagi sol·licitat l’alta i el període impositiu serà del més de
setembre al mes de juliol del any següent. Els mesos successius el preu públic es
meritarà el primer dia de cada mes en què es presti el servei.

−

Tarifa 3.5, i 3.6 campus/casals d’estiu: el preu públic es meritarà en el moment de
realitzar la sol·licitud d’alta a l’activitat i el període impositiu coincidirà amb la seva
durada.

−

Tarifa 3.9 serveis prestats en instal·lacions culturals municipals: el preu públic es
meritarà el primer dia de cada trimestre i el període impositiu és el trimestre natural.

Article 6. Règim de declaració i ingrés
1. El pagament de les tarifes 3.1, 3.2 i 3.3 de l’article 4.3 de la present ordenança s’exigirà
en règim d’autoliquidació en el moment de formalitzar l’alta. Les successives liquidacions es
realitzarà de forma general mitjançant domiciliació bancària al compte corrent assenyalat pel
obligat al pagament durant els dies 1 a 5 de l’inici de la prestació del servei o realització de
l’activitat. Es podrà realitzar l’ingrés en efectiu en el compte corrent operatiu de la Tresoreria
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municipal designat al efecte en el moment de formalitzar la inscripció
2. El pagament de les tarifes 3.5 i 3.6 de l’article 4.3 de la present ordenança s’exigirà en
règim d’autoliquidació en el moment de formalitzar la inscripció en l’activitat mitjançant
l’ingrés en el compte corrent operatiu de la Tresoreria municipal designat a l’efecte.
3. El pagament de la tarifa 3.9 de l’article 4.3 de la present ordenança es realitzarà
mitjançant domiciliació bancària al compte corrent assenyalat per l’obligat al pagament
durant la primera quinzena del segon mes del trimestre corresponent.
4. El pagament de les tarifes 3.4, 3.7 de l’article 4.3 de la present ordenança es farà efectiu
en metàl·lic en les pròpies instal·lacions esportives municipals. Les quantitats recaptades es
dipositaran en els comptes corrents operatius de la Tresoreria municipal amb la periodicitat
que es determini.
5. El pagament de la tarifa 3.4 de l’article 4.3 de la present ordenança en la modalitat de
lloguers que es prorroguen mensualment es farà efectiu a mes vençut al compte corrent
operatiu de la Tresoreria Municipal designat al efecte.
6. El pagament de la tarifa 3.8 de l’article 4.3 de la present ordenança es farà efectiu en
metàl·lic a la Oficina d'atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Matadepera.
7. El pagament de la tarifa 3.10 de l’article 4.3 de la present ordenança es farà efectiu en
metàl·lic en las pròpies taquilles de la instal·lació cultural o pels canals de venda telemàtics
que s'habilitin.
Article 7. Normes de gestió
1. Els obligats al pagament en concepte d’abonament a les IEM en les diferents modalitats i
Piscina Municipal podran formalitzar la baixa del servei o activitat mitjançant la preceptiva
comunicació a l’Oficina d’Atenció Ciutdadana de l’Ajuntament de Matadepera en el termini
de 15 dies hàbils anteriors a l’inici del període impositiu corresponent. La manca de la
comunicació esmentada produirà el meritació del corresponent preu públic. En el cas de les
activitats dirigides es podrà formalitzar la baixa en el termini de 5 dies hàbils anteriors a
l’inici del període impositiu.
Si la formalització de la baixa en concepte d’abonament a les IEM, tarifa 3.1 de l’article 4.3
de la present ordenança, es produeix durant el primer semestre del any natural, es tindrà
dret a la devolució de la meitat de la quantia del preu públic liquidat.
2. Els obligats al pagament en concepte de serveis prestats en instal·lacions culturals
municipals hauran de formalitzar la baixa de l’activitat mitjançant la preceptiva comunicació
en les oficines del Casal de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera en el termini de 15 dies
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hàbils anteriors a l’inici del període impositiu corresponent. La manca de la comunicació
esmentada produirà el meritació del corresponent preu públic.
3. Finalitzat el període impositiu, tots els obligats al pagament en concepte d’activitats
dirigides tindran reservada la plaça per a la nova temporada i es meritarà el preu públic
automàticament excepte que formalitzin la baixa amb la preceptiva comunicació a l’Oficina
d’Atenció Ciutdadana de l’Ajuntament de Matadepera. Es crearà una llista d’espera per tal
d’anar cobrint les places que es puguin anar generant. En el cas que l’usuari deixi d’assistir
a 4 sessions d’activitats dirigides consecutives sense preavís o causa justificada, pot perdre
el dret sobre la plaça ocupada i aquesta passarà a disposició de qualsevol possible usuari
de la llista d’espera.
4. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu en concepte de les
tarifes 3.5 i 3.6 de l'article 4.3 de la present ordenança, el servei o l'activitat no es presti o
desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent. S’entén per causes no
imputables, malalties o lesions que impedeixin l’exercici de l’activitat o altres de força major
apreciables pel òrgan competent.
Article 8. Exempcions i bonificacions.
1. Estaran exempts del pagament del preu públic en la modalitat de abonaments les IEM i a
la Piscina Municipal (tarifes 3.1 i 3.2 de l’article 4.3) els menors de 4 anys, el personal al
servei de l’Ajuntament de Matadepera, els membres de la Junta Directiva i el cos tècnic de les
entitats esportives, els membres de la corporació municipal, els membres de l’Associació de
Defensa Forestal de Matadepera i els membres de l’Associació de Bombers Voluntaris de
Matadepera.
2. Estaran exempts del pagament del preu públic en la modalitat de abonaments les IEM
(tarifa 4 3.1 de l’article 4.3) els integrants de la categoria sènior d’aquelles entitats que utilitzen
IEM.
3. Els obligats al pagament en concepte d’abonament a les IEM en la modalitat d’abonament
entitat estaran exempts del pagament de la quantia de la matrícula.
4. Estaran exempts de pagament en concepte de la tarifa 3.4 de l’article 4.3 de la present
ordenança, les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats per a la
realització d’activitats relacionades amb el foment de l’activitat esportiva i cultural del municipi
sense ànim de lucre. L’aplicació de l’exempció ha de ser sol•licitada pel representant de
l’entitat o associació i haurà de ser concedida pel òrgan competent.
5. Tindran una bonificació del 50% en la quantia de la tarifa 3.10 de l’article 4.3 de la present
ordenança els alumnes i professors de la Escola de Música Municipal “Frederic Mompou” en
els espectacles que formen part de la Temporada Estable de Música.
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6. Els obligats al pagament, en funció de la seva capacitat econòmica i amb un grau de
disminució igual o superior al 65%, tindran una reducció de la quota del 50% en les tarifes 3.1
i 3.2, aplicant mateixos criteris econòmics contemplats a l´article 20.4 de l´Ordenança
General.
Article 9. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament del preu públic 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 FINAL
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera el dia
15 d’octubre de 2018, i publicada definitivament al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 21 de desembre de 2018, començarà a regir el mateix dia de la publicació
definitiva i es mantindrà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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