Exp. 596/17

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ
DE
SERVEIS
DE
PISCINES
I
ELEMENTS
COMPLEMENTARIS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 1er.- CONCEPTE.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 20 i 57 , del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’ Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest Text Legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis
de piscina i instal·lacions esportives municipals, que s’especifiquen en les tarifes que
es contenen en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2on.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest Municipi, a que es refereix
l’article anterior.
Article 3er.- QUANTIA.
1.

2.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa
que es conté en l’annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.
La tarifa d’aquesta taxa serà la que figura a l’annex.

Article 4art.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix
des que es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’annex
corresponent.
2.
En el servei de piscina l’obligació de pagament neix com a tràmit previ
a l’entrada en el recinte de la piscina, independentment que es banyi o nedi a
la mateixa.
3.
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar al recinte del
qual es tracti, en el de l’adquisició de l’abonament o en el que es sol·liciti el
lloguer de les instal·lacions a què es refereix l’epígraf segon de l’annex de

tarifes.
Article 5è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.
1.
El pagament de la taxa per la prestació del servei de piscina es recaptarà
en dues modalitats:
a)
Entrada lliure, adquirint-la cada dia a la corresponent taquilla, o bé a
través de la plataforma online, un cop aquesta estigui habilitada.
b)
Els abonaments familiars i individuals s’adquiriran a les oficines
municipals, o bé a través de la plataforma online, un cop aquesta estigui
habilitada. Aquests abonaments autoritzen l’accés a l’ús i gaudiment de la
piscina municipal, llevat els supòsits en què la concurrència efectiva d’usuaris
arribi al màxim permès per la normativa vigent.
2.
El pagament de la taxa pel lloguer de les instal•lacions esportives
municipals es recaptarà mitjançant rebut-talonari per la persona encarregada
d’aquest servei.
DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel
Ple de l’ajuntament a la sessió celebrada el dia 4 d’abril de 2017 i definitivament en
data 14 de juny de 2017 , entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.

ANNEX DE TARIFES
EPÍGRAF PRIMER. PISCINA MUNICIPAL.
1.-ENTRADA NORMAL AL RECINTE, PER UNA SOLA VEGADA I
PERSONA:
A) Diumenges i festius: 11 euros
Tarifa reduïda per als usuaris de 5 a 15 anys: 6 euros
B) Feiners i dissabtes: 9 euros
Tarifa reduïda per als usuaris de 5 a 15 anys: 5 euros
C) Entrades a partir de les 4 de la tarda:
-Diumenges i festius: 7 euros
-Feiners i dissabtes: 5 euros

2.-ABONAMENT PER A VEÏNS DE TIANA O MONTGAT INCLOSOS EN ELS
CORRESPONENTS PADRONS MUNICIPALS D’HABITANTS:
Abonaments per tota la
temporada
Mati

Parella

Fill/a menor de 16 anys,

Cap de
setmana Tarda

35 €

4€

36 €

38 €

4€

4€

Matí+Cap deTarda + cap
setmana
de setmana Tots els dies

39 €

43 €

48 €

4€

4,5 €

5€

Abonament
Individual
Adult (+ 21 anys)

23,5 €

25 €

26 €

27 €

29 €

34 €

Abonament
Individual
jove (de 16 a 21 anys)

13,5 €

14 €

15 €

15,5 €

17 €

20 €

Abonaments fins el 31 de
juliol
Mati

Cap
de
setmana Tarda

Parella

24 €

Fill/a menor de 16 anys,

2,5 €

Abonament
Individual
Adult (+ 21 anys)

16,5 €

Abonament
Individual
jove (de 16 a 21 anys)

9,5 €

25 € 26,5 €

Matí+C
ap deTarda + cap
setmana de setmana Tots els dies

27 €

30 €

34,5 €

3€

3,5 €

3€ 3€

3€

17 € 18 €

19 €

20,5 €

23,5 €

10 € 10,5 €

11 €

12 €

13,5 €

Abonaments de l’1 d'agost
fins tancament de la piscina
mitjans de setembre(segons
calendari)
Mati

Matí+C
ap
deTarda + capTots
setmana de setmana dies

Cap
de
setmana Tarda

Parella

24 €

25 €

Fill/a menor de 16 anys,

2,5 €

3€

Abonament
Individual
Adult (+ 21 anys)

16,5 €

17 €

Abonament
Individual
jove (de 16 a 21 anys)

9,5 €

10 €

26,5 € 27 €

30 €

34,5 €

3€

3,5 €

18 € 19 €

20,5 €

23,5 €

10,5 € 11 €

12 €

13,5 €

3€ 3€

*S’entén per parella, dues persones majors d’edat o menors emancipades que estiguin
empadronades al mateix domicili o bé, disposin d’un document formal que acrediti la
seva relació en escriptura pública.
3.- ALTRES TIPOLOGIES D’ABONATS: S’aplicarà el preu d’empadronat a Tiana,
a les persones incloses en els supòsits següents:
Persones amb residència a Tiana no empadronades.
Persones amb família directa a Tiana, o persones que treballen a
Tiana .
Socis/es d’entitats de Tiana no residents a Tiana .
Socis de l’AMPA de l’escola Tiziana, Lola Anglada i membre de
l’AMPA de l’institut de Tiana
NOTA: On s’estableix que l’interessat/da haurà de tenir una determinada edat, als
efectes d’establiment de la tarifa, l’edat està referenciada a l’any natural en qüestió.
4.- IMPORT DE L’ENTRADA PER A GRUPS ESCOLARS, ESPORTIUS I
D’ACTIVITATS LÚDIQUES– ESPORTIVES, AMB UN MÍNIM DE 10
PERSONES. (excepte dissabtes, diumenges i festius).
- SUBJECTE PASSIU: Entitat organitzadora o club esportiu.
- Monitors: entrada gratuïta (1 monitor per cada 10 persones)
- Usuaris: 5 euros per persona (menors de 16 anys)

els

S’estableix una exempció quan les esmentades activitats estiguin organitzades des de
l’Ajuntament.

5.- IMPORT A ABONAR PER LA PÈRDUA DEL CARNET DE LA PISCINA
MUNICIPAL DESCOBERTA DE TIANA.
Els/les abonats/des que hagin perdut el carnet de la piscina hauran de demanar un
duplicat a l'ajuntament de Tiana i abonar 5 euros.
El carnet de piscina s'haurà d'activar anualment amb el pagament de la modalitat
d'abonament escollida a la plataforma web.
Sense el carnet físic, l'abonat/da no podrà entrar a les instal·lacions municipals.

Exempcions i Bonificacions:
Gaudiran d’entrada de franc al recinte els veïns de més de 65
anys, els menors de 6 anys i els minusvàlids veïns.
Per resolució de l’Alcaldia pot declarar-se l’exempció, o
modificació del preu públic en els casos següents:
a)
Activitats organitzades directament per la Corporació o qualsevol altre dels seus
òrgans.
b)
Activitats organitzades per Centres Escolars o esportius de la localitat o d’altres
amb forta vinculació a aquest Municipi.
c)

Jubilats, en atenció a la seva situació econòmica-social.

d) Veïns de municipis amb els quals s’hagi signat un conveni per a la concessió
mútua d’avantatges en l’ús d’instal·lacions o infraestructures.
La resolució serà motivada atenent fonamentalment la característica de l’activitat i la
seva relació amb els serveis de la competència municipal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- Es delimitarà una zona d’aparcament
preferent per als empadronats a Tiana durant el període d’obertura de la piscina d’estiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.- Les últimes 40 places de l’aforament màxim
de la piscina d’estiu restaran reservades exclusivament a abonats empadronats a Tiana.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.- S’estableix un termini d’inscripció
anticipada per a persones empadronades a Tiana per obtenir els abonaments de la
piscina. Per a les persones empadronades a Tiana el termini d’inscripcions començarà el
23 de maig i per a la resta el dia 6 de juny.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA.- Es reserva un 60% (1080 abonaments) de la
capacitat màxima (1800 abonaments) per a persones empadronades a Tiana. El 40%
restant (720 abonaments) s’oferirà als empadronats a Montgat.

Un cop les persones empadronades a Montgat hagin arribat al 40% total dels abonats, hi
haguessin més sol·licituds, l’Ajuntament de Tiana podrà valorar la petició en funció del
percentatge d’abonaments venuts i la data de petició, a fi de garantir la viabilitat del
funcionament de la piscina.

EPÍGRAF SEGON. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
1. Utilitzar el camp de futbol de gespa artificial, o pavelló municipal, cobert per
veïns i partit o utilització durant dues hores: 54,36 euros (27,18 euros si acrediten la
condició de socis de qualsevol entitat esportiva de Tiana).
2. Utilitzar el camp de futbol de gespa artificial o pavelló municipal cobert, per
partit o durant dues hores, per un equip de veïns i un altre de forasters: 81,60 euros.
3. Utilitzar el camp de futbol o pavelló municipal cobert, per equips de fora del
Municipi ,i per partit o durant dues hores: 108,73 euros.
4. Utilitzar el camp de futbol7 per veïns i partit: 32,72 euros.
5. Utilitzar el camp de futbol7 per un equip de veïns i un altre de forasters: 48,98
euros.
6. Utilitzar el camp de futbol7 per equips de fora del Municipi, i per partit: 65,45
euros.
7. Utilització dels camps de futbol7: 65,45 euros.

8. Aquests preus s’incrementaran en 16,35 euros quan s’utilitzi enllumenat
artificial, durant tot o part del temps d’utilització.
Es considera equip foraster aquell que en un partit tingui tres o més jugadors que, en
condicions de participar en el joc, és a dir, en pista, siguin persones no empadronades a
Tiana, s’entén per foraster aquell que no figura en el padró municipal d’habitants
d’aquest municipi.
Gaudiran d’exempció per la seva utilització els centres que escolaritzin alumnat de
Tiana, en horari lectiu.
Així mateix, per resolució d’alcaldia es pot declarar l’exempció del preu públic per a
totes aquelles entitats que figurin al Registre Municipal d’entitats.

Tiana, març 2017

La modificació de la present ordenança fiscal, va ser aprovada provisionalment pel Ple
de l’Ajuntament a la sessió del dia 4 d’abril de 2017, i definitivament per Decret de
l’Alcaldia de 14 de juny.
La publicació de l’aprovació definitiva ha tingut lloc al BOP del dia 23 de juny de 2017.

