Ajuntament de Centelles

Ordenança Fiscal núm. 21

ORDENANÇA FISCAL N.21 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES
PISCINES MUNICIPALS I ALTRES INSTAL.LACIONS.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) 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 i la realització d’activitats en la piscina municipal,
que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de
competència local en la piscina municipal.

Article 3. 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 en la piscina
municipal.

Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen
tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
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Article 6. Quota tributària
6.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
PISCINA COBERTA MUNICIPAL

1. QUOTES
Inscripcions
* Preinfantil (de 0 a 5 anys)
* Infantil (de 6 a 15 anys)
* Adult (de 16 a 64 anys)
* Gent gran / assimilats
* Solidària
* Familiar (a partir del 2n membre no paguen)
Quotes
* Preinfantil (de 0 a 5 anys)
* Infantil (de 6 a 15 anys)
* Adult (de 16 a 64 anys)
* Gent gran / assimilats
* familiar (dos adults)
* Solidària

2.ENTRADA PUNTUAL
* Adults (de 16 a 64 anys)
* Infantil (de 6 a 15 anys)
* Gent gran / assimilats
3.CURSETS DE NATACIÓ
(Preu trimestral)
Abonats
Inscripció
Cursos d’1h/setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys)
* Infantil i Joves ( 6 a 15 anys)
Cursos d’2h/setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys)
* Infantil i Joves ( 6 a 15 anys)
* Adults (a partir de 16 anys)
No abonats
Inscripció
Cursos d’1h/setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys)
* Infantil i Joves ( 6 a 15 anys)
Cursos d’2h/setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys)
* Infantil i Joves ( 6 a 15 anys)
* Adults (a partir de 16 anys)

Preus
2018
(IVA inclòs)

increment

Gratuït

Preus
2019
(Iva inclòs)

Gratuït

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

Gratuït
33,90 €
46,50 €
33,90 €
93,00 €
23,20 €

2,20%
2,15%
2,20%
2,15%
2,16%

Gratuït
34,64 €
47,50 €
34,64 €
95,00 €
23,70 €

Preus 2018
(Iva inclòs)

Increment

9,00 €
6,50 €
6,50 €

2,20%
2,31%
2,31%

Preus 2019
(Iva inclòs)
9,20 €
6,65 €
6,65 €

Preus 2018
(Iva inclòs)

Preus 2019
(Iva Inclòs)

Inclòs a la quota

Inclòs a la quota

46,40 €
26,30 €

2,16%
2,28%

47,40 €
26,90 €

92,79 €
52,60 €
52,60 €

2,16%
2,28%
2,28%

94,80 €
53,80 €
53,80 €

19,20 €

2,08%

19,60

61,50 €
52,60 €

2,20%
2,28%

62,85
53,80

123,00 €
105,20 €
105,20 €

2,20%
2,28%
2,28%

125,70
107,60
107,60
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NATACIÓ ESCOLAR (Preu trimestral)
Horari lectiu
Nens de 3 a 5 anys (1h/setm)
Horari lectiu
Nens de 6 a 15 anys (1h/setm)
Horari no lectiu
Nens de 3 a 5 anys (1h/setm)
Horari no lectiu
Nens de 6 a 15 anys (1h/setm)

42,50 €

2,35%

43,50 €

37,00 €

2,70%

38,00 €

46,50 €

2,15%

47,50 €

41,50 €

2,41%

42,50 €

Podran gaudir del servei de la piscina coberta municipal de forma gratuïta:
a) Els infants fins a 5 anys.
6.2 Podran sol·licitar un ajut als Serveis socials municipals (veure annex sol·licitud d’ajut)
- Els disminuïts físics o psíquics (assimilats) que acreditin una minusvalidesa igual o superior
al 33% i que ho acreditin mitjançant document oficial paguen el mateix percentatge que els
majors de 65 anys.
- Les persones que es trobin en situacions especials.

PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA ESTIU
1. Abonament de temporada d’estiu
Individual adult (majors 18 anys)
60,00 €
Individual infantil (de 4 a 17 anys) 40,00 €
Individual pensionista
28,00 €
Família monoparental
77,00 €
Familiar
110,00 €
Familiar (a partir 1 d’agost)
80,00 €
Familiar pensionista/jubilat
50,00 €
(de famílies que el titular sigui pensionista, jubilat o amb un grau de discapacitat superior al
33%).
Abonament escoles i casals del municipi. 1,00 €/nens/dia.
2. Preus per dies
Entrada adult (sense abonament)
Entrada infantil (sense abonament)

5,00 €
3,50 €

Podran gaudir del servei de la piscina municipal, temporada d’estiu, de forma gratuïta:
a) Els infants fins a 3 anys, sempre que vagin acompanyats d’una persona major d’edat amb el
corresponent abonament o entrada.
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Article 7. Acreditament i període impositiu
1. 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.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el
moment d’entrada en el recinte.
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de
formular la sol·licitud.
3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina.
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini
l’Ajuntament.
Article 9. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord
amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió del dia 30 d’octubre de 2018 començarà a
regir el dia 1r de gener de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Sol·licitud d’ajut per a la piscina
coberta municipal de persones que
es trobin en situacions especials
Any 2019
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

COGNOM PRIMER

COGNOM SEGON

NOM

DNI/NIF

ADREÇA FAMILIAR

TELÈFON

POBLACIÓ

Cognoms i nom del/s fill/s

Data
naixement

Grau
disminució

Data
d’inscripció

SOL·LICITA

Ajut per a activitats a la piscina per necessitats socioeconòmiques:
RENDA FAMILIAR

Persona que visqui sola : 1,15 SMI 2018= 11.848,00 €
Famílies de dos membres: 1,25 SMI 2018 =12.878,25 €
Famílies de tres membres: 1,50 SMI 2018 =15.454,00 €
Famílies de quatre membres: 1,60 SMI 2018 = 16.484,16 €
Famílies de cinc membres: 1,7 SMI 2018 = 17.514,42 €

1.

DISMINUCIONS/ INFORMES DE SALUT
S’adjunta certificat de disminució
S’adjunta informe de salut

SI
SI

2.

NO
NO
TOTAL

Signatura del sol·licitant o pare, mare, tutor/a

Vist i plau de Serveis Socials Ajuntament
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de

DECLARACIÓ JURADA
Aquesta pàgina s’omplirà obligatòriament en la sol·licitud per situació econòmica en el cas de no
haver presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

El sol·licitant, pare, mare o tutor ___________________________ amb
NIF____________ declara que no està obligat a presentar la declaració per l’impost
sobre la renda, i que els ingressos, despeses i retencions de l’any 20__ són:
DADES ECONÒMIQUES DE LA UNITAT FAMILIAR

INGRESSOS

IMPORT TOTAL ANY 20_

Rendes del treball i similars:
Pare
Mare
Tutor/a
Altres
___________

.......................................
.......................................
.......................................
(especificar) .......................................

Altres

€
€
€
€

EMPRESA O ORGANISME
QUAL REP EL PAGAMENT
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

DEL

......................................
€
.......................................
€

TOTAL

Aquest imprès caldrà emplenar-lo i presentar-lo quan no s’aporti la declaració de l’impost de la
renda de les persones físiques. La declaració no tindrà validesa si no és degudament
completada i justificada amb els documents corresponents.
NOTA IMPORTANT: Si quan es comproven les dades que figuren en la sol·licitud, s’hi detecten
irregularitats, s’anul·larà i s’arxivarà l’expedient de sol·licitud.
Declaro:
1.- Que totes les dades aportades en aquesta sol·licitud son certes.
2.- Que l’Ajuntament de Centelles sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat d’aquesta
sol·licitud. d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb
l’exclusiva finalitat de servir per a valorar la concessió de l’ajut sol·licitat. Les situacions de cada persona
i/o família són considerades confidencials i quedaran reflectides a l’expedient familiar i a les fitxes
individuals del registre de serveis socials.
3.- Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de dades
o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud
sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.
__________________________, _____ d _______________ de 20__

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
De forma general i obligatòria:
Fotocopia del DNI, NIE,... del sol·licitant o pare/mare/tutor.

(signatura)
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Fotocopia de l’última declaració renda (de l’any anterior).

Si s’escau, s’haurà de justificar:
Fotocopia del certificat de disminució / informe mèdic.
Fotocopia del llibre de família.
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