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ORDENANÇA NÚMERO 14 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 

 

Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa 

Aquesta Ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 57 en relació a l’article 20.4, 

ambdós del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de les Hisendes Locals, i de conformitat amb 

el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal. 

Així, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis i la utilització de les instal·lacions municipals que es 

regiran a la present ordenança fiscal. 

 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions de propietat municipal i la 

recepció dels serveis i les activitats que es desenvolupin en les esmentades instal·lacions. 

 

Article 3r . Subjectes Passius 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 

com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin 

beneficiades pels serveis i/o activitats i que usin les instal·lacions que constitueixin el fet imposable de la 

taxa. 

 

Article 4t. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 

que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 

2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els terminis i segons el procediment previst a la Llei 

General Tributària. 

 

Article 5è. Quantia de la Taxa 

1. L’import obtingut en aplicació de les tarifes en el seu conjunt no podrà excedir del cost real o 

previsible dels serveis, de les activitats i del manteniment i conservació de les instal·lacions. 
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Article 6è. Beneficis Fiscals 

Les persones empadronades al municipi segons el seu grau de discapacitat, gaudiran en totes les 

instal·lacions de les següents bonificacions: 

1. Si el grau de discapacitat està entre el 33% i el 50%, gaudiran d’una bonificació en les 

quotes/tarifes del 50%. 

2. Si el grau de discapacitat és superior al 50%, gaudiran d’una bonificació en les quotes/tarifes del 

100%. 

 

Article 7è. Quota Tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes: 

1.1- PISCINA MUNICIPAL: 

 

EPÍGRAF 1. MATRÍCULES/QUOTES ENTRADA 

 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Quota entrada familiar habitant d’Anglès  0 

2 Quota entrada familiar habitant fora d’Anglès  0 

3 Quota entrada individual>18 anys habitant d’Anglès  0 

4 Quota entrada individual>18 anys habitant fora d’Anglès  0 

5 Quota entrada individual<18 anys habitant d’Anglès  0 

6 Quota entrada individual<18 anys habitant fora d’Anglès  0 

7 Quota entrada jubilat familiar/individual habitant d’Anglès  0 

8 Quota entrada jubilat familiar/individual habitant fora d’Anglès  0 

 

EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ABONAMENTS 

 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Abonament anual familiar (4 persones)  250,00 

1.1 Persona addicional abonament anual familiar   +10,00 

1.2 Persona de menys abonament anual familiar    -10,00 

2 Abonament anual > 25 anys   185,00 

3 Abonament anual > 18 anys fins a 25 anys  140,00 

4 Abonament anual < 18 anys  119,00 

5 Abonament anual jubilat familiar(màxim 2 persones jubilades)  130,00 

6 Abonament anual jubilat individual  110,00 

7 Abonament trimestral familiar (4 persones) –permanència mínima 2 trimestres  67,50 

7.1 Persona addicional abonament trimestral familiar     + 2,50 

7.2 Persona de menys abonament trimestral familiar      - 2,50 

8 Abonament trimestral > 25 anys –permanència mínima 2 trimestres-  50,00 
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9 Abonament trimestral > 18 anys fins a 25 anys –permanència mínima 2 trimestres-    37,50 

10 Abonament trimestral < 18 anys –permanència mínima 2 trimestres-  31,50 

11 Abonament trimestral jubilat familiar(màxim 2 persones jubilades) –permanència mínima 2 

trimestres-  35,00 

12 Abonament trimestral jubilat individual –permanència mínima 2 trimestres-  30,00 

13 Abonament 10 entrades > 25 anys      35,00 

14 Abonament 10 entrades > 18 anys fins a 25 anys      25,00 

15 Abonament 10 entrades < 18 anys i jubilats      17,50 

16 Abonament 5 entrades > 25 anys  20,00 

17 Abonament 5 entrades > 18 anys fins a 25 anys      15,00 

18 Abonament 5 entrades < 18 anys i jubilats  10,00 

19 Abonament estiu (01/06 al 30/09) familiar (4 persones)  120,00 

19.1 Persona addicional abonament estiu familiar     + 4,00 

19.2 Persona de menys abonament trimestral familiar      - 4,00 

20 Abonament estiu (01/06 al 30/09) > 25 anys   90,00 

21 Abonament estiu (01/06 al 30/09) > 18 anys fins a 25 anys       67,00 

22 Abonament estiu (01/06 al 30/09) < 18 anys   57,00 

23 Abonament estiu (01/06 al 30/09) jubilat familiar(màxim 2 persones jubilades) 63,00 

24 Abonament estiu (01/06 al 30/09) jubilat individual  57,00 

 

 

EPÍGRAF 3. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ENTRADES INDIVIDUALS 

 

 CONCEPTE QUOTA €   

1 Nens 4 a 14 anys (cada entrada)  3,00 

2 Juvenil 14 a 25 anys (cada entrada)  4,00 

3 Adults (cada entrada)  6,00 

4 3a. Edat (cada entrada)  3,00 

5 Entrada familiar (dos adults+2 nens)  12,00 

6 Preu entrada casal  

6.1 Organitzat a Anglès (cada nen/mes)  5,00 

6.2 Organitzat fora d’Anglès (cada nen/mes)  5,50 

 

EPÍGRAF 4. CURSETS de NATACIÓ 

 

a) Preus mensuals de dilluns a divendres 

 

 TIPUS CURSET SOCIS NO SOCIS 

1 Preinfantil (2 a 3 anys) 1 dia 14,50 29,00 

2 Preinfantil (2 a 3 anys) 2 dies 23,50 47,00 

3 Infantils (+3 a 12 anys) 1 dia 13,50 27,00 

4 Infantils (+3 a 12 anys) 2 dies 21,50 43,00 

5 Infantils (+3 a 12 anys) 3 dies 34,50 69,00 

6 Juvenils (+12 a 18 anys) 1 dia 13,50 27,00 

7 Juvenils (+12 a 18 anys) 2 dies 21,50 43,00 

8 Juvenils (+12 a 18 anys) 3 dies 34,50 69,00 

9 Adults (+18 a 65 anys) 1 dia 14,00 28,00 

10 Adults (+18 a 65 anys) 2 dies 22,50 45,00 
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11 Adults (+18 a 65 anys) 3 dies 35,00 70,00 

12 Jubilats (+ 65 anys) 1 dia 6,10 12,20 

13 Jubilats (+ 65 anys) 2 dies 9,70 19,40 

14 Jubilats (+ 65 anys) 3 dies 15,80 31,60 

 

b) Preus mensuals dissabtes 

 

 TIPUS CURSET SOCIS NO SOCIS 

1 Preinfantil (2 a 3 anys) 1 dia  15,00 30,00 

2 Infantils (+3 a 12 anys) 1 dia 14,00 28,00 

3 Juvenils (+12 a 18 anys) 1 dia 14,00 28,00 

4 Adults (+18 a 65 anys)  1 dia 14,50 29,00 

 

c) Preus classes col·lectives escolars. 

 

1. Col·lectius escolars d’Anglès (cada entrada) 1,50 € 

2. Col·lectius escolars fora d’Anglès (cada entrada) 2,00 € 

 

d) Classes particulars 

 

 CONCEPTE SOCIS NO SOCIS 

1 Classes particulars (preu per sessió) 18,00 25,00 

 

e) Cursos intensius 

 

 CONCEPTE SOCIS NO SOCIS 

1 Curs intensiu de 4 sessions setmanals 45,50 91,00 

2 Curs intensiu de 5 sessions setmanals 56,00 112,00 

 

 

 

EPÍGRAF 5.  ACTIVITATS DIRIGIDES 

 

 

 CONCEPTE SOCIS NO SOCIS 

1 Aiguagym 1 dia 14,30 28,60 

2 Aiguagym 2 dies 23,00 46,00 

3 Aiguagym 3 dies 36,70 73,40 

4 Activitats de sala 1 dia 15,00 25,00 

5 Activitats de sala 2 dies 25,00 40,00 

6 Activitats de sala 3 dies 35,00 60,00 

 

 

EPÍGRAF 6. OCUPACIÓ PISCINA 

 

 CONCEPTE  QUOTA 

1 Ocupació de Piscina, només per activitats de piscina i fora d’horaris d’ús de 

 socis (inclou vestidors)  80€/hora 
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EPÍGRAF 7. EMISSIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA 

 

 CONCEPTE  QUOTA 

1 Emissió de duplicat de targeta de soci    3,00€ 

 

 

1.2- PAVELLÓ POLIESPORTIU I CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS: 

 

EPÍGRAF 1. PAVELLÓ POLIESPORTIU 

 

 CONCEPTE   QUOTA 

1 Utilització Pavelló Poliesportiu  45,50 €/hora 

2 Utilització Vestidors Poliesportiu.  27,40 €/hora 

3 Utilització per Festes i Fires (no inclou neteja).   43,70 €/hora 

4 Utilització Pavelló Poliesportiu (fins 6 hores)  150,00 €/6 hores 

 

NOTA: En cas d’utilització d’acord amb l’apartat 3, caldria dipositar una fiança igual al cost de la taxa, 

que es retornarà un cop acabada l’activitat. 

 

EPÍGRAF 2. CAMP DE FUTBOL 

 

 CONCEPTE   QUOTA 

1 Utilització Camp de Futbol, sense ús d'enllumenat.   46,90 €/hora 

2 Utilització Camp de Futbol, amb ús d'enllumenat.  70,40 €/hora 

3 Utilització Vestidors Camp de Futbol.  28,60 €/hora 

4 Utilització Camp de Futbol, sense ús d’enllumenat.  150 €/6 hores 

5 Utilització Camp de Futbol, amb ús d’enllumenat.  300 €/6 hores 

 

 

1.3- LOCAL POLIVALENT I MUSEU VAPOR BURÉS: 

 

EPÍGRAF 1. LOCAL POLIVALENT 

 

 CONCEPTE  QUOTA 

1 Ús del local polivalent*   44,90€/hora 

2 Ús del local polivalent*   300,00€/dia 

3 Ús del local polivalent*  150,00€/6 hores 

 

* NOTA: En cas d’utilització d’acord amb l’apartat 1, caldria dipositar una fiança igual al cost de la taxa, 

que es retornarà un cop acabada l’activitat. 

 

 

EPÍGRAF 2. MUSEU VAPOR BURÉS 

 

 CONCEPTE   QUOTA 

1  Entrada individual  3,00€  

2 Entrada grups (10 persones)  25,00€ 
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1.4- CASAMENTS A LA CASA DE LA VILA “CAN CENDRA”: 

 

EPÍGRAF1. CAN CENDRA 

 

 CONCEPTE   QUOTA 

1 Per a casaments  109,00 

 

 

1.5-  UTILITZACIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS, FINS A 200 M2: 

 

 

 CONCEPTE  QUOTA 

1 Utilització d’espais municipals fins a 200 m2 (1)   15,00€/hora 

 

(1)Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa les entitats inscrites al registre d’entitats municipals, 

quan la utilització dels espais esmentats es realitzi per activitats sense ànim de lucre. 

 

Article 8è. Meritament i Període Impositiu 

L’obligació de pagament de les tarifes regulades en aquesta ordenança neix des que es presta o realitza 

qualsevol dels serveis, activitats i ús de les instal·lacions especificades en l’article anterior. 

El període impositiu serà l’establert en cadascuna de les tarifes de l’article 7è anterior. 

Article 9è. Normes de Gestió de la Taxa 

1. Quan se sol·liciti l’alta al servei s’ingressarà la quota d’entrada, segons les tarifes establertes a 

l’article 7è. 

2. El pagament de la taxa dependrà de la periodicitat i continuïtat dels serveis i activitats: 

• Els de periodicitat única, s’efectuarà al moment d’entrada al recinte i/o en les altes a les quotes 

d’entrada. 

• Els de periodicitat continuada, s’efectuarà el pagament mitjançant relacions de transferències en 

la periodicitat que el servei estableix. 

 

Article 10è. Normativa respecte a les instal·lacions esportives 

1. Els períodes dels abonaments trimestrals i anuals seran naturals i les quotes irreductibles. 

2. Els pagaments dels abonaments s’efectuaran mitjançant domiciliació bancària. 

3. Els pagaments dels cursets es realitzaran mitjançant ingrés bancari al compte que es designi, o 
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mitjançant tarja de crèdit. 

4. Les modificacions i baixes s’hauran de cursar abans que finalitzi el període corresponent, perquè 

tingui efectes a partir del següent. 

5. Tots els abonaments seran prorrogables per la tàcita si no hi ha cap tipus de modificació o baixa 

per part de la persona interessada. 

6. Les baixes o modificacions s’han de tramitar a les instal·lacions municipals, ja sigui 

presencialment o mitjançant un document escrit. 

7. Les persones integrants d’un abonament familiar han de constar empadronades en el mateix 

domicili, sent necessària la presentació del justificant corresponent. 

8. En el cas de fills dels titulars dels abonaments, es computarà com a familiar encara que no hi 

estiguin empadronats, fins a la seva majoria d’edat, moment en què si no consten inscrits en el mateix 

domicili passaran a quota individual. 

9. La no utilització de les instal·lacions no provocarà la baixa de cap tipus d’abonament. 

10. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 

constrenyiment. 

11. El carnet d’accés a les instal·lacions és personal i intransferible. 

12. Quan els usuaris o usuàries hagin satisfet el pagament de qualsevol dels cursos, es podrà 

retornar el 80% de la quota si no s’ha pogut iniciar el curs per qualsevol malaltia que impossibiliti el 

desenvolupament de l’activitat, sempre que en el termini dels primers 15 dies des de l’inici del curs 

s’aporti un justificant mèdic. 

13. En el cas de tancaments tècnics, indispensables per al bon funcionament de la instal·lació, 

aquests no comportaran cap compensació de cap classe. 

 

Article 11è. Infraccions i Sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que disposa la Llei General 

Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 

de desembre de 2017. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener 2018, i hi romandrà fins a la 

seva modificació o derogació expressa. 


