
Ordenança fiscal núm. 18 
 

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 
 
Article 1.-Disposicions generals 
 
D’acord amb el que disposa l’article 57 i 20.4 h. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual 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 
de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació 
de serveis i activitats que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2.-Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la 
prestació dels serveis o la realització d’activitats administratives de 
competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular el 
subjecte passiu, en els supòsits següents: 
 
a) Visites als Museus, amb excepció del primer diumenge de cada mes. 
 
b) Prestació de serveis de sanitat. 
 
c) Utilització d’instal·lacions esportives municipals. El fet imposable el 
constitueix a més a més l’aprofitament especial del domini públic local que es 
produeix per la utilització de la instal·lació. 
 
d) Utilització d’altres instal·lacions municipals per a casaments o altres actes.  
 
e) No estaran subjectes a la taxa de l'apartat c) d'aquest article els clubs 
esportius registrats en el registre d'entitats de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i 
l’esport base juvenil, infantil i escolar, després d’una sol·licitud prèvia al Consell 
Executiu de l’O.A.M. d’Esports. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats que 
sol·licitin els serveis o activitats municipals, referits a l’art 2n, i les que en 
resultin beneficiades o afectades. 
 
Article 4t.Tarifes 
 
1. Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en el quadre de 
tarifes annex a aquesta Ordenança. 
 
2. L’obligació de pagament neix des que es realitzi qualsevol dels serveis 
especificats en l’annex corresponent. 
 



3.El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de presentar, el qui estigui 
obligat a realitzar-lo, el rebut o entrada corresponent.  
 
Article 5è. Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la 
Llei general tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 9 de novembre 
de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent mentre 
no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents.  
 
ANNEX DE TARIFES 
 
TARIFA 1-  ENTRADA ALS “MUSEUS D’ARENYS” 
 
Entrada normal 3,00€ 
Entrada reduïda 1,50€ 
 
Aplicació de les tarifes: 
- Entrada reduïda: jubilats, grups (mínim de 12 persones), estudiants menors 
de 25 anys amb carnet oficial i joves amb carnet jove. 
-  Entrada gratuïta per a escolars acompanyats de tutor, menors de 12 anys, i 
associacions sense ànim de lucre de professionals de la museologia 
degudament acreditats. 
 
TARIFA 2. SERVEIS DE SALUBRITAT PÚBLICA RELATIVA A LA TINENÇA 
DE GOSSOS 
 
1.- Per la prestació dels serveis, anualment, per gos,................   7,45 euros 
2.- Per recollida i trasllat d'un gos domèstic al centre que 
determini l'Ajuntament................................................................ 40,00 euros 
3.- Estada, manutenció i custòdia, per dia, amb un màxim de 
20 dies........................................................................................   4,55 euros 
4.- Llicència per tinença i conducció d’animals perillosos........... 23,20 euros 
 
Les despeses veterinàries o d'altre tipus que pugui originar l'animal aniran a 
càrrec del seu propietari  
 
Règim d’ingrés. En les tarifes dels apartats 1 i 4 el període de cobrament per 
als valors - rebuts notificats col·lectivament es determinarà cada any, i es farà 
públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes 
fixats en la Llei general tributària. 
 



En les taxes dels apartats 2, 3 la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
es presentarà i s’haurà de pagar quan es sol·licita el servei. 
 
TARIFA 3. UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS   
 
  TARIFA 

GENERAL 
TARIFA 

ESPECIAL (*)
1  Camp de futbol, per partit....................................... 47,80 € 18,50 €
2 Camp de futbol, per partit amb llum....................... 68,80 € 27,70 €
3 Lloguer del camp de futbol per 6 hores, amb fi de 

lucre i per activitats no esportives.......................... 383,60 € 184,90 €
4 Lloguer del camp de futbol per 6 hores amb fi de 

lucre, per activitats  esportives............................... 117,10€ 61,60 €
5 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats  esportives.......................... 36,50€ 18,50€
6 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats no esportives...................... 185,40 € 92,40 €
7 Fiança.................................................................... 213,10 € 106,80 €
8 Lloguer equip de so per acte de 6 hores (**)......... 160,20 € 
9 Llouger camp futbol per a torneigs, amb fi de 

lucre, per dia.......................................................... 100,00 € 
 
(*): Persones jubilades, minusvàlides i socis clubs integrats en l’O.A.M. 
d’Esports 
 
(**) El club es farà càrrec de les despeses corresponents al tècnic de so. 
 
TARIFA 4: ALTRES INSTAL·ACIONS MUNICIPALS 
 
Ús de la sales de l’Ajuntament, per casament o altre acte (amb inclusió del 
servei de megafonia) 

Euros 
Dies laborables ........................................................... 141,10 
Dies laborables extra................................................... 143,50 
Dissabtes, diumenges i festius.................................... 148,00  

 



 


