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Ordenança Fiscal núm.42 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
relatius a cursos, activitats i programes esportius municipals (ple 20/10/22) 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el 
que 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 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
dels serveis relatius a cursos, activitats i programes esportius municipals de l'Ajuntament de 
Castellolí, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.   

Article 2n. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius als cursos i activitats 
esportives organitzats per l'Ajuntament de Castellolí, es desenvolupen en recintes esportius o en 
altres recintes municipals. 

Article 3r. Subjectes passius  

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que assisteixen 
als cursos o en el seu cas els pares o tutors legals, si es tracta de menors.  
 

Article 4t.- Responsables  

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast 
que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 

Article 5è. Quota tributària.  

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents per a cada un dels diferents 
serveis o activitats. 

CONCEPTE 1 dia   €/TRIM 2 dies €/TRIM 
Gimnàstica adults ( a partir de 16 anys) 30,00 60,00 
Pilates ( a partir de 16 anys) 30,00  
Hipopressius  ( a partir de 16 anys) 30,00  
Ioga  ( a partir de 16 anys) 30,00  
Gimnàstica correctiva  ( a partir de 60 anys)  30,00 
Teatre 
Matricula (un sol pagament a inici de curs) 

70,00 
20,00 

 

Ciclisme (Pumptrack) 85,00  
Crossfit 70,00  

 

CONCEPTE    €/MES  
Classes de Pàdel ( a partir de 1er d’ESO) 30,00 
Música 38,00 

 

Article 6è . Bonificacions, Reduccions i devolucions 

S'aplicarà una bonificació del 10% sobre la quota tributària, en els següents casos: 

- Família nombrosa 

- Família monoparental 

Aquesta bonificació serà retornada posteriorment al pagament 
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Cas que l’Ajuntament no presti el servei per causes no imputables a l’obligat al pagament, com poden 
ser les obres o reparacions u altres anàlogues, procedirà la devolució de l’import corresponent de 
forma proporcional, en tot cas, no procedirà la devolució en els supòsits de força major i els 
relacionats amb la seguretat i protecció Civil. 

S'haurà de presentar la corresponent sol·licitud per a gaudir d'aquestes bonificacions, justificant que 
es compleixen els requisits per a ser aplicades, petició la qual haurà de presentar-se abans de l'inici 
del curs o activitat esportiva corresponent. 

Una vegada formalitzada la matriculació a qualsevol dels curs no s'hi practicarà la devolució de 
l'import satisfet per causes no imputables a l'Ajuntament i sols excepcionalment es practicarà la 
devolució en casos de força major, sempre i quan estigui degudament justificada. 

Article 7è. Meritació, declaració i ingrés  

1.- La taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud del servei i s’iniciï la prestació del servei o la 
realització d’activitats especificats en els articles anteriors.  

L’obligació deixarà d’existir en el moment en que l’interessat es doni de baixa del referit curs i/o 
activitat. 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà:  
a) Les matrícules al curs, en el moment de la seva formalització.  
b) Les mensualitats per l’assistència al curs es liquidaran trimestralment, a excepció de música o 
pàdel que es liquidaran mensualment amb rebut domiciliat. 
 

3. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà l’import que l’entitat bancària 
carregi a l’ajuntament. 

Article 8è. Normes de Gestió  

El cobrament es farà d'acord amb el que estableixi l'Ajuntament de Castellolí.  

Disposició final  

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el 20 d’octubre de 2022, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

 

 

 


