ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL, ACTIVITATS FÍSICO – ESPORTIVES I ACTIVITATS
ESPORTIVES I DEL LLEURE
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) 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
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització
d’activitats a l’escola esportiva municipal, activitats físico- esportives i activitats
esportives i del lleure dintre la programació de l´aula de Música.
Article 3r.- Subjectes passius
1. 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 realització de les activitats a
l’escola esportiva municipal, activitats físico- esportives i activitats esportives i del
lleure que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els usuaris matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els
seus pares o tutors.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

ANNEX 1

Activitats Escola Esportiva Municipal

Concepte
Temporada d’hivern
Iniciació esportiva

Tarifa curs
175,50 €/any
(2 quotes de 9,75 € primer i últim
mes i 8 quotes de 19,50 €/mes)

229,50 €/any

Escola de bàsquet i voleibol

(2 quotes de 12,75 € primer i últim
mes i 8 quotes de 25,50 €/mes

ANNEX 2 Activitats Físico -esportives Municipals.
Concepte
Temporada d’hivern
Activitats dirigides
Quota única
Quota gent gran
Activitat aquàtica
Quota natació
Quota natació Gent Gran 1 dia
Quota natació Gent Gran 2 dies
Activitat d’Ioga
Club de Passeig

ANNEX 3 -

Tarifa mes
20,00 €
Gratuït
33,75 €
15,25 €
28,00 €
33,20 €
Gratuït

Activitats esportives i de lleure. Estiu 2011

Concepte
Matins de Jocs i Esports i Casalet d’estiu
Per mesos (4 setmanes)
Servei bon dia (acollida): de 08:00 a 09:00 hores
Matí: de 09:00 a 13:00 hores
Matí i dinar: de 09:00 a 15:00 hores
Matí, dinar i tarda: de 09:00 a 17:00 hores
Per setmanes (1 setmana)
Servei bon dia (acollida): de 08:00 a 09:00 hores
Matí: de 09:00 a 13:00 hores
Matí i dinar: de 09:00 a 15:00 hores
Matí, dinar i tarda: de 09:00 a 17:00 hores
Serveis eventuals
Servei bon dia (acollida): de 08:00 a 09:00 hores
Dinar: de 13:00 a 15:00 hores
Dinar i tarda: de 13:00 a 17:00 hores
Descomptes per a germans:
- S’aplicarà exclusivament per alguna d’aquestes dues activitats de
casal: per a inscripcions per setmanes o mes sencer.
- Descomptes: 10 % en la quota del 2n germà i 20 € en la del 3er.
- L’ordre dels germans s’estableix en funció de l’import de cada
participant i de major a menor quantitat.

Tarifa
35,00 €
142,00 €
289,00 €
351,00 €
8,75 €
35,50 €
72,25 €
87,75 €
2,00 €
8,50 €
12,60 €

Curset de Natació
Aeròbic i Aquàgym
Natació

22,00 €
16,50 €
26,50 €

2. Reduccions a les quotes :
- Activitats dirigides per a la gent gran el servei és gratuït.
- Descomptes: 10 % en la quota del 2n germà i 20 € en la del 3er.
- L’ordre dels germans s’estableix en funció de l’import de cada participant i de
major a menor quantitat.
- S’aplicarà exclusivament per alguna d’aquestes dues activitats de casal: per a
inscripcions per setmanes o mes sencer.
3. En situacions d’escassa capacitat econòmica, prèvia valoració i proposta de l’Àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament es podran reduir les tarifes fins a un percentatge
màxim del 50%. A efectes d’ obtenir aquesta reducció caldrà l’informe de serveis
socials i aprovació per part de la Junta de Govern.
Article 7è.- Acreditament i període impositiu
Aquesta taxa s’acredita en el moment de formalitzar la inscripció a cada curs ,
independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per
causes imputables al sol·licitant.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis
mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d´inici de la
prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada
mes.
El pagament de taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
2. En cas de baixa del servei aquesta haurà de ser notificada abans de finalitzar el mes.
No són prorratejables els mesos naturals.
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. Es cobrarà íntegrament el servei, s’utilitzi o no si no se n’ha notificat el cessament
abans del dia 25 de cada mes.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.

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 fiscal 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
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 4 de novembre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 28 de desembre de 2011, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

