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APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 13 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Les Ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans, en els termes exigits per la Llei 1/1998, de Drets i garanties dels
contribuents. Per tal que efectivament les Ordenances compleixin aqueixes funcions
cal adaptar-les puntualment a les modificacions legals significatives, la qual cosa es
fa mitjançant els presents acords.
La regidoria d’Esports proposa modificar l’Ordenança fiscal núm. 13 del preu públic
per la prestació dels serveis d’instal·lacions i activitats esportives municipals, referent
als preus de la piscina d’estiu, aplicant un increment de l’1%, excepte en l’entrada de
grups que només s’aplica a casals i entitats del municipi sense ànim de lucre i dins
d’algunes activitats específiques que organitzin, subjecte a petició a la regidoria
d’esports amb llista d’inscrits i autorització en funció de la previsió de l’aforament.
Exempt el casal d’estiu municipal.
Vistos els informes que obren a l’expedient; es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13 del
preu públic per la prestació dels serveis d’instal·lacions i activitats esportives
municipals, es modifica amb la incorporació al quadre de tarifes de la següent
tarifa:
UTILITZACIÓ PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU

Euros

CADA ENTRADA AMB VALIDESA DIÀRIA, PER
PERSONA, PER DIA LABORABLE
Nens de 5 a 15 anys
Adults
Jubilats, pensionistes i majors de 65 anys

3,85
4,75
2,35

CADA ENTRADA AMB VALIDESA DIÀRIA, PER
PERSONA, PER DISSABTES I FESTIUS
Nens de 5 a 15 anys
Adults
Jubilats, pensionistes i majors de 65 anys

4,75
7,40
3,65
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TARJETA D'ABONAMENT INDIVIDUAL, PER
TEMPORADA
Nens de 5 a 15 anys
Adults
Jubilats, pensionistes i majors de 65 anys
TARJETA D'ABONAMENT FAMILIAR, PER
TEMPORADA
Unitat familiar de 2 membres
Unitat familiar de 3 membres
Unitat familiar de 4 membres
Unitat familiar de 5 membres
Unitat familiar de 6 membres
Unitat familiar de 7 membres

36,40
48,90
25,00

69,90
81,25
93,75
105,20
116,50
128,10

PERSONES QUE NO RESIDEIXIN AL
MUNICIPI, PER TEMPORADA

48,90

CURSETS DE NATACIÓ D'ESTIU
Nens

36,80

ENTRADA GRUPS
Entrada individual per als participants dels casals
i altres grups.
Queden exempts:
1 Les persones que tinguin un abonament familiar
2 Els participants del casal que organitza
l’Ajuntament
ABONAMENT MENSUAL
Infantil
Adults
Pensionista
Abonats al PAS, Polinyà Aigua i Salut

0,80 per nen/a
i dia

24,00
36,00
18,00

Gratuït

(d’acord amb la tarifa d’aquest servei)

i nens/es menors de 5 anys.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el
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termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats; i les ordenances fiscals
aprovades entraran en vigor a partir de la data de la publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província.
Polinyà, 16 de maig de 2014

