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Ordenança Fiscal núm. 27 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESPORTS I JOVENTUT 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) i 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 d’ensenyament, esports i joventut en instal·lacions municipals, que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d’ensenyament, esports i joventut en 
instal·lacions municipals. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
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 la realització d’activitats esmentades a l’article anterior. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els articles 
37 i 39 de l’Ordenança General. 
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.- Tarifes 
 
1. Escola Esportiva  
  
1.1.- Drets de matriculació (inclou cobertura sanitària obligatòria)  

1.1.1.- Nous inscrits 34,00 € 
1.1.2.- Renovació matrícula 9,00 € 

1.2.- Quota mensual 22,90 € 
1.3.- Casal de juny 27,00 € 

1.3.1.- Casal de juny (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA) 20,50 € 
1.3.2.- Taller divendres 5,50 €/dia 
1.3.3.- Taller divendres (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA) 3,10 €/dia 
  

2. Casal d'estiu i Casal Jove  
  

A) Activitats Casal d'estiu i Casal Jove 
 

 

Pack 1: 3 setmanes   
- Residents a Montmeló 152,34€ 
- No residents a Montmeló 
 

226,96€ 
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Pack 2: 3 setmanes (setmana de juny) 
 - Residents a Montmeló                                                                                                              
- No residents a Montmeló                                                                                                          
 
 

 
142,18€ 
211,83€ 

Pack 3: 4 setmanes  
- Residents a Montmeló 189,52€  
- No residents a Montmeló 282,22€  
 
Pack 4: 4 setmanes (setmana de juny)  
- Residents a Montmeló  
 - No residents a Montmeló  

 
 

180,04€ 
282,22€ 

  
Pack 5: 5  setmanes   
- Residents a Montmeló 217,54€ 
- No residents a Montmeló 
 

316,42€ 

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)  
- Residents a Montmeló 52,53 € 
- No residents a Montmeló 75,96 € 
  
B) Acollida 1 de 7:45h a 9h  
  
Pack 1: 3 setmanes    
- Residents a Montmeló 70,92 € 
- No residents a Montmeló 102,43€ 

 
Pack 2: 3 setmanes (setmana de juny) 
 - Residents a Montmeló  
- No residents a Montmeló  
 
 Pack 3: 4 setmanes 
 - Residents a Montmeló  
 - No residents a Montmeló  
 
Pack 4: 4 setmanes (setmana de juny) 
 - Residents a Montmeló  
 - No residents a Montmeló  
 
Pack 5: 5 setmanes  
- Residents a Montmeló  
- No residents a Montmeló  
 

 
66,19€ 
95,60€ 

 
 

87,96€ 
127,10€ 

 
 

83,56€ 
120,75€ 

 
 

98,88€ 
148,32€ 
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Preu per setmana (mínim 2 setmanes)  
- Residents a Montmeló 24,98 € 
- No residents a Montmeló 35,46 € 
  
Preu per dia  
- Residents a Montmeló 5,00 € 
- No residents a Montmeló 7,09 € 
  
C) Acollida 2 de 8:15h a 9h  
  
Pack 1: 3 setmanes   
- Residents a Montmeló 47,28 € 
- No residents a Montmeló 78,80 € 
 
Pack 2: 3 setmanes (setmana de juny) 
- Residents a Montmeló  
- No residents a Montmeló  
 
Pack 3: 4 setmanes 
- Residents a Montmeló  
- No residents a Montmeló 
 
Pack 4: 4 setmanes (setmana de juny) 
- Residents a Montmeló  
- No residents a Montmeló 
 
Pack 5: 5 setmanes 
- Residents a Montmeló  
- No residents a Montmeló 

 
 

44,13€ 
73,54€ 

 
 

58,71€ 
97,85€ 

 
 

55,77€ 
92,96€ 

 
 

62,29€ 
111,73€ 

  
 
Preu per setmana (mínim 2 setmanes)  
- Residents a Montmeló 15,76 € 
- No residents a Montmeló 27,04 € 
  
Preu per dia  
- Residents a Montmeló 3,15 € 
- No residents a Montmeló 5,41 € 
 
D) Menjador Casal d'estiu i Casal Jove 
- Preu del Pack 1 (3 setmanes)  
- Preu del Pack 2 (3 setmanes (juny))  
- Preu del Pack 3 (4 setmanes) 
- Preu del Pack 4 (4 setmanes (juny)) 
- Preu del Pack 5 (5 setmanes)  
- Preu per setmana (mínim 2 setmanes)  
- Preu per dia 
 
 

 
 

118,19€ 
110,31€ 
141,73€ 
134,64€ 
163,15€ 
40,94€ 
8,19€ 

  
 
Horaris: 
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Casal d’Estiu: de 9 a 13h 
Casal Jove: de 10 a 14h 
Acollida: 
Opció 1 de 7:45 a 09:00h 
Opció 2 de 08:15 a 09:00h 
Menjador: de 13 a 15h 

 
 
D'acord amb l’esmentada ordenança, les persones que en puguin ser beneficiàries, podran sol·licitar 
una bonificació a la taxa de la prestació d'aquest servei atenent als nivells de renda personal. 
 
L'empresa o entitat adjudicatària serà l'encarregada de cobrar el servei directament als usuaris, 
d'acord amb els preus públics assenyalats anteriorment. 
 
S’aplicarà un descompte del 5% sobre el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions formalitzades i 
liquidades entre el 09/05/2022 i el 15/05/2022. 
S’aplicarà el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions formalitzades i liquidades entre el 
16/05/2022 i el 12/06/2022. 
S’incrementarà un 5% sobre el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions realitzades a partir del 
13/06/2022. 
 
 
 
Bonificacions 
 
Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa de la prestació d’aquest servei atenent el nivell de 
renda personal.  
 
Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris: 
 
1.a.- Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar 
 
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb vincle 
familiar, aportant empadronament de convivència. 
 
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i 
s’aplicarà la fórmula següent: 
 
Renda personal(*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar 
 
(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el 
càlcul de l'IRPF. 
 
1.b.- Comparació de la renda personal amb el salari mínim interprofessional (SMI), resultant el 
percentatge de la bonificació a aplicar. 
 
 
 
 
 
Els percentatges d’aplicació són els següents: 
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Renda personal percentatge d’aplicació 
 

≥ SMI 0 % 

X ≥ 75 % SMI 25 % 

X ≥ 50 % SMI 50 % 

X ≥ 25 % SMI 75 % 

X < 25 % SMI 90 % 
 
En cas de custòdia compartida el sol·licitant només podrà optar al 50% del resultat de la bonificació. 
 
En darrer lloc, els Serveis Socials Municipals valoraran, mitjançant informe, determinants criteris 
sociofamiliars que podran fer variar fins al 100% el percentatge d’aplicació. 
 
2.- Les sol·licituds de bonificacions es presentaran durant el període d'inscripció. 
 
3.- Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar  la documentació següent: 
 
3.a.- Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als 
únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.  
 
En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia 
del certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona 
que fa la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.  
 
El document d’autorització contindrà el següent text: 
 
“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions 
tributàries , a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a 
qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per a aquest tràmit.” 
 
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments 
del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals. 
 
Podran ser perceptors d’aquestes bonificacions els que visquin i estiguin empadronats a Montmeló i 
no tinguin deutes amb l’Ajuntament de Montmeló i/o amb qualsevol altra administració pública. 
 
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un 
certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent. 
 
 
3.Servei d'esports 

 

  
A) Drets de matriculació:  

a.1) Noves persones inscrites 31,00 € 
a.2) Persones inscrites el curs anterior Exempts 
a.3) Per interès promocional segons acord JGL Exempts 
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B) Quotes d’abonament mensuals  
b.1) Abonament complet (Activitats dirigides + sala Fitnes) (*)               30,00 € 
 
b.2) Abonament complet per a persones jubilades i pensionistes a partir de 55 

anys 

 
16,00 € 

b.3) Abonament activitats dirigides (*) 22,25 € 
b.4) Abonament activitats dirigides per a persones jubilades i pensionistes a partir 

de 55 anys 
 

11,00 € 
  
C) Preu per una classe d’activitat dirigida 5,50 € 
  
D) Activitat física per a la 3a edat:  

d.1) Quota anual 23,25 € 
  
E) Sala de Fitnes  

e.1) Matrícula d.1.1) Noves persones inscrites 31,00 € 
e.1.2) Persones inscrites el curs anterior Exempts 
e.1.3) Per interès promocional segons acord JGL Exempts 

e.2) Abonament (*) 29,00€ 
e.3) Entrada puntual 5,50 € 

 
(*) Podran gaudir de l'abonament individual de piscines totes les inscripcions realitzades abans del 
mes d'abril de cada any a partir de 2018 i les persones empadronades a Montmeló. Els usuaris que 
no estiguin empadronats al municipi podran gaudir d'un abonament B10 per la temporada d'estiu. 
 
4. Piscina  
  
A)  Entrades individuals de dilluns a divendres no festius  

a.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5 que no acreditin l’edat 4,00 € 
a.2) Usuaris majors de 13 anys 6,00 € 
a.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho) 4,00 € 

  
B) Entrades individuals de dissabtes, diumenges i festius  

b.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5 que no acreditin l’edat 6,50 € 
b.2) Usuaris majors de 13 anys 10,00 € 
b.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho) 6,50 € 

  
C) Entrades nocturnes  

c.1) Entrada puntual amb abonament de temporada activat o empadronat a 
Montmeló (cal acreditar-ho) 

2,50 € 

c.2) Entrada puntual                 6,00 € 
  
D) Exempcions de pagament  

d.1) Menors de 5 anys que ho acreditin documentalment Entrada lliure 
d.2) Usuaris de 65 anys o més, amb abonament expedit per l’ajuntament Entrada lliure 
d.3) Persones desocupades que ho acreditin, tindran 50% de bonificació en entrades 

individuals. 
 

  
E) Abonaments de temporada dia  

e.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys) 35,70 € 
e.2) Individual adult (majors de 17 anys) 42,85 € 
e.3) Familiar 2 persones 65,30 € 
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e.4) Familiar 3 persones 75,50 € 
e.5) Familiar 4 persones 84,65 € 
e.6) Familiar 5 persones 91,80 € 
e.7) Familiar 6 persones 98,95 € 
e.8) Familiar 7 persones 105,05 € 
e.9) Abonament adquirit de manera conjunta i inseparable amb la inscripció del 

Casal d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló 
 

24,00 € 
  
F) Abonaments de temporada dia i nit  
f.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys) 38,20 € 
f.2) Individual adult (majors de 17 anys) 45,35 € 
f.3) Familiar 2 persones 70,30 € 
f.4) Familiar 3 persones 83,00 € 
f.5) Familiar 4 persones 94,65 € 
f.6) Familiar 5 persones 104,30 € 
f.7) Familiar 6 persones 113,95 € 
f.8) Familiar 7 persones 122,55 € 
f.9) Abonament adquirit de manera conjunta i inseparable amb la inscripció del 
Casal d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló 

 
26,50 € 

 
Els abonaments s’expediran exclusivament a persones empadronades a Montmeló. 
L’abonament familiar abasta membres de la mateixa unitat familiar i residents al 
mateix domicili sense tenir en compte l’edat.  
 
Els abonaments i les entrades podran gaudir d’una modificació de fins el 50% de 
l’import dels mateixos, aplicada proporcionalment, atenent al nombre d’accessos al 
recinte degut a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

  
G) Abonaments B10  

g.1) Targeta 10 banys laborables (B10 feiners)  45,00 € 
g.2) Targeta 10 banys caps de setmana i festius (B10 festius) 70,00 € 

  
 H) Grups  

j.1) Entrada col·lectiva (20 o més usuaris) 2,50 € 
  
I) Emissió de duplicat de l'abonament de piscines (preu unitari) 2,10 € 
 
J) Una sessió puntual d’ aquaeròbic/aquagym 

 
3€/sessió 

 
K) Cursets de natació 

 

k.1) Inscripció curs de natació infantil 1 mes/ 16 sessions  
k.1.1) Empadronats i/o escolaritzats a Montmeló 40,80 € 

k.1.1.2) Descompte a partir del segons germà o germana 35,70 € 
k.1.2) No empadronats ni escolaritzats a Montmeló 46,90 € 

k.1.2.2) Descompte a partir del segon germà o germana no empadronats ni 
escolaritzats a Montmeló 

 
40,80 € 

k.2) Inscripció curs de natació per discapacitats psíquics (8 sessions) 40,80 € 
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5. Pavelló poliesportiu  
  
A) Per l'ús Pista longitudinal:  

a.1) 1 1/2 hores diürn 53,00 € 
a.2) 1 1/2 hores amb llum 69,00 € 
a.3) 1 hora diürn 37,00 € 
a.4) 1 hora amb llum 48,00 € 
a.5) Fiança 100,00 € 

 
B) Per l'ús Pista transversal 

 

b.1) 1 1/2 hores diürn 42,50 € 
b.2) 1 1/2 hores amb llum 48,00 € 
b.3) 1 hora diürn 30,00 € 
b.4) 1 hora amb llum 34,00 € 
b.5) Fiança 100,00 € 

  
C) Lloguer lliga popular ( per partit cada equip) 15,00 € 

c.1) Fiança 100,00 € 
 
D) Sala Miralls 

 

d.1) 1 1/2 hores  20,00 € 
d.2) 1 hora 15,00 € 
d.3) Fiança 100,00 € 

   
6. Camp de futbol  
  
A) Per l'ús camp de futbol 11  

a.1) 2 hores diürn 106,00 € 
a.2) 2 hores amb llum 133,00 € 
a.3) Fiança 100,00 € 

  
B) Per l'ús Camp de futbol 7  

b.1) 1 hora diürn 47,00 € 
b.2) 1 hora amb llum 55,00 € 
b.3) Fiança 100,00 € 

 
7. Pista Pau Casals  
  
A) Per l'ús de la Pista Pau Casals  

a.1) 11/2 hores diürn 45,00 € 
a.2) 1 1/2 hores amb llum 60,00 € 
a.3) 1 hora diürn 30,00 € 
a.4) 1 hora amb llum 40,00 € 
a.5) Fiança 100,00 € 
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Article 6è.- Acreditament i període impositiu 
 
Pel que fa a les tarifes primera, Escola Esportiva i a la tarifa tercera, Gimnàstica d'aquesta Ordenança 
Fiscal: 
 
A) En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del 
servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
B) En el supòsit de serveis que s’estenen diversos mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació 
de servei o la realització d’activitats en les instal·lacions municipals. 
 
Els usuaris dels serveis que es descriuen a les tarifes primer i tercera de la present ordenança fiscal i 
que desitgin donar-se de baixa dels mateixos,  hauran de comunicar per escrit dita baixa, abans del dia 
13 del mes anterior per tal que els hi sigui anul·lada la mensualitat corresponent i, si s'escau, la 
matrícula. 
 
Article 7è.- 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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 29 de 
març de 2022, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde,        La secretària, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


