Ajuntament d’Argentona 2017

Ordenança número 69 reguladora del preu públic per la prestació de serveis en
les piscines municipals
Article 1. Fonament i naturalesa

D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL),
l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats
en la piscina municipal, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 5
d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament
sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en la piscina municipal.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei la (les) piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats
similars a les que es desenvolupen en la piscina municipal, el preu públic es
transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior,
l’Ajuntament aprovarà l’ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per
prestació de serveis en la piscina municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en
que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en la piscina municipal de caràcter periòdic hagin
de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la
notificació individual a què es refereix 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que
el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import
del preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte de l’ import del preu públic al que substitueix, sempre
que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització
d’activitats a què es refereix l’article 1.
No estaran obligats de pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les
persones acompanyants d’usuaris que certifiquin mobilitat reduïda (màxim 2 persones
per usuari). Aquesta mobilitat reduïda s’haurà d’acreditar amb el corresponent carnet
emès per l’òrgan competent.
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Article 4. Bonificacions
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No se’n preveuen.
Article 5è Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Epígraf primer.- Abonament per temporada
A) Abonaments individuals
A1) Abonament normal

150,00€

A2) Abonament persones empadronades a Argentona

(1)

52,50€

B) Abonaments nens de 0 a 3 anys (ambdós inclosos)
B1) Abonament normal

8,50€

B2) Abonament persones empadronades a Argentona

(1)

3,00€

C) Abonament nens de 4 a 16 anys (ambdós inclosos)
C1) Abonament normal

86,00€

C2) Abonament persones empadronades a Argentona (1)

30,00€

D) Abonaments a determinats col·lectius: Jubilats, pensionistes, aturats,
persones discapacitades, titulars del carnet d’estudiants i titulars o
beneficiaris del carnet de família nombrosa o monoparental(1)
D1) Abonament normal

86,00€

D2) Abonament persones empadronades a Argentona (1)

30,00€

Epígraf segon.- Entrades diàries
A) Entrades per tot el dia
A1) Entrada normal
A2) Entrada persones empadronades a Argentona

9,00€
(1)

4,50€

B) Entrades per tot el dia nens de 0 a 3 anys (ambdós inclosos)
B1) Entrada normal

2,00€

B2) Entrada persones empadronades a Argentona (1)

1,00€

C) Entrades per tot el dia nens de 4 a 16 anys (ambdós inclosos)
C1) Entrada normal

6,00€

C2) Entrada persones empadronades a Argentona (1)

3,00€

D) Entrades per tot el dia a determinats col·lectius: Jubilats, pensionistes,
aturats, persones discapacitades, titulars del carnet d’estudiants i titulars o
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beneficiaris del carnet de família nombrosa o monoparental(1)
D1) Entrada normal

6,00€

D2) Entrada persones empadronades a Argentona (1)

3,00€

Epígraf tercer.- Grups (tarifa per persona i hora)
Entrades de col·lectius sense afany de lucre (cursets, campus, casals,
esplais, escoles...) inscrits al Registre municipal d’entitats ciutadanes
d’Argentona (2)

1,00€

(1)

Només es podrà aplicar aquesta tarifa a les persones que ho acreditin
degudament amb el carnet corresponent. La condició d’empadronat a Argentona
s’haurà d’acreditar mitjançant el document nacional d’identitat propi o del pare,
mare o tutor legal en cas que es tracti d’un menor d’edat, o certificat
d’empadronament.
(2)

Per a l’autorització de les entrades col·lectives es tindrà en compte l’aforament del
recinte de la piscina, prèvia sol·licitud i autorització de l’Ajuntament.
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat
anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis relacionats en l’epígraf primer s’efectuarà
abans de l’expedició de l’abonament en règim d’autoliquidació.
5. El pagament del preu públic pels serveis relacionats en l’epígraf segon s’efectuarà
en el moment d’entrar en el recinte de la piscina.
6. El pagament del preu públic pels serveis relacionats en l’epígraf tercer s’efectuarà
en els terminis establerts en l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, des de la data de la notificació de la liquidació practicada per
aquesta administració una vegada hagi finalitzat la temporada d’ús de la piscina.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2) de la Llei 7/85
de 2 d’abril, des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i
serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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