Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 52
SERVEIS EN LA PISCINA EXTERIOR MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 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 pels serveis i realització d’activitats en la piscina exterior
municipal, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 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
sollicitin 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 exterior 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 l’article 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 sollicitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització
d’activitats a què es refereix l’article 1.
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Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Concepte
Entrades individuals
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 a 25 anys)
Adults (de més de 25 anys )
Pensionistes*
Abonaments (15 entrades )
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 fins a 25 anys)
Adults (de més de 25 anys )
Pensionistes*
Carnet mensual d'usuaris de la piscina
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 a 25 anys)
Adults (més de 25 anys )
Pensionistes*
Carnet d'abonament temporada 2011 piscines exteriors.
(del 11 de juny al 11 de setembre)

Tarifa
2,00
2,60
3,20
1,70

€
€
€
€

22,70
31,48
40,15
19,30

€
€
€
€

34,00
41,15
48,45
28,90

€
€
€
€

75,00
80,00
85,00
40,00
3,25

€
€
€
€
€

Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 fins a 25 anys)
Adults (de més de 25 anys )
Pensionistes*
Preu tarja abonat per l'usuari
PENSIONISTES* Acreditant a la installació una minusvàlua de més d’un 60%.

3. Gaudiran d’entrada gratuïta aquells grups organitzats amb motiu d’esplais,
campus esportius i similars, que pertanyin a entitats sense ànim de lucre, i que
estiguin registrades en el Registre Municipal d’Entitats. El sistema per sollicitar-ho
serà mitjançant instància amb un mes d’antelació, on s’especificarà, els dies i hores
sollicitats, quantitat d’usuaris i edats, i el nom i cognoms i DNI dels monitors
responsables dels grups. A més, s’haurà de dur una còpia de l’assegurança de
responsabilitat civil de l’activitat. El servei d’Esports revisarà les dades, i les enviarà
a l’empresa concessionària, qui serà l’encarregada de posar-se en contacte amb els
interessats per coordinar les autoritzacions i els horaris. El Servei d’Esports, es
reserva el dret de poder canviar i o anullar els horaris sollicitats per raons de
seguretat dels usuaris.
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4. Gaudiran d’entrada reduïda en un 50% aquells grups organitzats amb motiu
d’esplai o similars, que pertanyin a entitats, sense ànim de lucre, de fora del
municipi.
5. 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.
Article 5. Gestió i cobrament
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, el preu públic s’acredita quan es
presenta la sollicitud 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, el preu públic s’acreditarà
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina exterior
municipal.
3. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament
s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte.
4. El pagament del preu públic en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el
moment de formular la sollicitud.
5. En el cas del nou abonament de temporada caldrà portar el DNI i dues
fotografies de carnet en el moment de formular la sollicitud i realitzar el pagament
directe a la installació.
6. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina.
7. 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 del preu públic 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 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.
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Disposició final
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 16 de novembre de
2010, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de 2009, en les atribucions
d’establiment o modificació dels Preus Públics, i aprovat pel Ple en sessió ordinària
celebrada el 30 d’octubre de 2012 i el 29 d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia
1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

La secretaria,

Vist i plau
L’alcaldessa,
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