ORDENANÇA FISCAL NÚM.
NÚM. 18. A
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS, SERVEIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Article 1r. Fonament legal.
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57
de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).

Article 2n. Fet imposable
El fet imposable de la taxa és la utilització dels béns, serveis i instal·lacions municipals que
s’especifiquen en les tarifes de l’article 6 de la present ordenança fiscal.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de
caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t. 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.
4. Llevat del que disposa l’apartat 2 de l’article 42 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la responsabilitat assoleix la totalitat del deute tributari exigit en període voluntari.
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D’acord amb l’article 41.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, quan
hagi transcorregut el termini voluntari de pagament que es concedeixi al responsable sense fer
l’ingrés, s’ha d’iniciar el període executiu i s’ha d’exigir els recàrrecs i els interessos que siguin
procedents.
D’acord amb l’article 41.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la
responsabilitat no inclou les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei 58/2003, o en
una altra s’estableixin. En els supòsits en què la responsabilitat inclogui les sancions, quan el
deutor principal hagi tingut dret a la reducció que preveu l’article 188.1.b de la Llei 58/2003,
el deute derivat ha de ser l’import que sigui procedent sense aplicar la reducció corresponent,
si s’escau, al deutor principal i s’ha de donar tràmit de conformitat al responsable en la
proposta de declaració de responsabilitat.
La reducció per conformitat és la que preveu l’article 188.1.b de la Llei 58/2003. La reducció
obtinguda pel responsable se li ha d’exigir sense més tràmit en cas que presenti qualsevol
recurs o reclamació contra l’acord de declaració de responsabilitat, fundat en la procedència
de la derivació o en les liquidacions derivades. Als responsables del deute tributari els és
aplicable la reducció que preveu l’article 188.3 de la Llei 58/2003.
Les reduccions previstes en aquest apartat no són aplicables als supòsits de responsabilitat
pel pagament de deutes de l’article 42.2 de la Llei 58/2003.
Article 5è. Beneficis fiscals
No es preveu cap exempció de caràcter general, si bé es podran aprovar exempcions
individuals segons les circumstàncies i finalitat de la utilització dels béns i instal·lacions.
Article
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d’acord amb les següents
especificacions.

TARIFES

6.1 INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN MITJANS ESCRITS MUNICIPALS
Inserció de publicitat en mitjans escrits, cartells i d'altres similars d'edició municipal.
a) Butlletí d'Informació Mpal, contraportada, per número ................................... 535,50 €.
b) Butlletí d'Informació Mpal, plana, per número ..................................................... 428,50 €
c) Butlletí d'Informació Mpal, 1/2 plana, per número............................................. 268,00 €
d) Butlletí d'Informació Mpal, 1/4 plana, per número ............................................ 160,50 €
e) Butlletí d'Informació Mpal, 1/8 plana, per número ............................................. 107,00 €
f) Cartells i tríptics d’informació d’activitats municipals ............................ 321,50 €/edició
g) Programes de festes, plànols, guies i d’altres similars ....................107,00 €/1/8 plana
.............................................................................................................................. 535,50 €/plana
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L'Ajuntament podrà donar a concessió la gestió publicitària a tercers, legalment constituïts per
a aquest fi, restant al seu favor, un percentatge en concepte de comissions, amb un màxim
del 19% del total facturat.
Bonificació d’un 30% en les taxes de publicitat al butlletí municipal, per a les empreses de
Pineda de Mar, com a mesura per afavorir el marketing de les empreses en el context de crisi
econòmica.

6.2 EMISSIÓ DE PUBLICITAT A LA RÀDIO MUNICIPAL
Concepte
2.1. Falques publicitàries en general.
Publicitat Local Publicitat Agències
- De 15 segons, cadascuna.....................3,60 euros
5,60 euros
- De 20 segons, cadascuna.....................4,30 euros
6,30 euros
- De 25 segons, cadascuna....................4,90 euros
7,15 euros
- De 30 segons, cadascuna.....................5,60 euros
7,65 euros
- De 35 segons, cadascuna.....................6,30 euros
8,70 euros
- De 40 segons, cadascuna.....................7,65 euros
10,00 euros
- De 45 segons, cadascuna.....................8,70 euros
11,25 euros
- De 50 segons, cadascuna....................10,00euros
12,50 euros
- De 55 segons, cadascuna...................11,20 euros
14,00 euros
- De 60 segons, cadascuna...................12,65 euros
15,50 euros
- A partir de 60 segons,
cada segon de més........................... 0,27 euros
0,36 euros
Bonificació d’un 30% en les taxes de publicitat a la ràdio municipal, per a la primera campanya
publicitària que facin les empreses de nova implantació a Pineda de Mar, com a mesura per
afavorir el marketing de les empreses en el context de crisi econòmica.
2.2 Patrocini de programes

a) Emissió de dues falques durant el programa patrocinat i emissió de dues falques
diàries, quatre dies consecutius a escollir, durant la programació de
continuïtat..................................84,50 euros mensuals
b) Emissió de dues falques durant el programa patrocinat i emissió de quatre falques
diàries quatre dies consecutius a escollir, durant la programació de
continuïtat.......................169,50 euros mensuals
c) La durada de la falca serà de fins a 30 segons.
d) El programa patrocinat no comporta exclusivitat.
2.3. Falques de Campanya i Promocions.
Als efectes d'aplicació d'aquesta taxa es consideraran falques de campanya i promocions
especials aquelles en què es donin les següents circumstàncies de forma conjunta:
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a) Emissió de quatre falques diàries, durant 25 dies consecutius, inclosos en el període
b)
c)
d)
e)

de la campanya........................................................................................................235,00 €
La durada de la falca serà de fins a 30 segons.
L’anunciant en cap cas podrà concretar l’hora d’emissió de les falques, les quals
s’emetran durant la programació de continuïtat.
La durada de la campanya serà la que decideixi la direcció de l’emissora.
El nombre de campanyes i promocions durant l’any el decidirà la direcció de
l’emissora.

2.4. Emplaçament de les falques.
a) Les falques s’emetran entre les 8 i les 21 hores de dilluns a diumenge durant la
programació de continuïtat.
b) En el cas que l’anunciant determini l’emissió de les falques en un moment determinat de
la programació, les tarifes dels punts 1 i 2 s’incrementaran en un 50%.
2.5. Producció de les falques.
a) Gravació de falques de publicitat local, cadascuna.
............................... 18,90 euros
b) Gravació de falques de publicitat d’agències, cadascuna........................37,50 euros
c) Modificacions/regravacions de falques, cadascuna................................ 11,75 euros
2.6. Còpia de programes.
Còpies de programes o altres espais emesos per l’emissora municipal.. 7,15 euros / u.
2.7. Publicitat al web de Ràdio Pineda a Internet.
a)

Inserció d’una cibertira publicitària (banner):
Mensual
141,00 € /mes (+IVA)
Trimestral
359,00 €/mes (+IVA)
Anual
847,50 €/mes (+IVA)
Quota d’alta 105,50 € (+IVA)

b)

Disseny de cibertires publicitàries:
Tipus senzill 211,50 €/ unitat (+IVA)
Tipus animat 352,00 €/ unitat (+IVA)
Tipus elit
528,00 €/ unitat (+IVA)

6.3 UTILITZACIÓ DE PISTES I CAMPS ESPORTIUS MUNICIPALS
6.3.1. Tarifes (competicions oficials, entrenaments i altres usos)
Concepte

Tarifa hora o fracció
Fins a les 18.00 h
De 18.00 a 23.00 h

Camp de futbol de gespa artificial Can Xaubet

65,00 €

91,00 €

Camp de futbol-7 de Can Feliu de Manola

25,00 €

35,00 €
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Pavelló polisportiu “Nino Buscató”

36,20 €

45,00 €

Pavelló polisportiu “Can Xaubet”

47,00 €

47,00 €

Pavelló polisportiu “Can Xaubet” (1/3 pista)

23,50 €

23,50 €

Pista poliesportiva “Pinemar”

23,50 €

30,00 €

Pista poliesportiva Barri del Carme

23,50 €

30,00 €

6.3.2. Bonificacions
Bonificacions

a) gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa les entitats esportives que compleixin els
següents requisits:

-

ser una entitat o associació sense ànim de lucre
estar inscrita al registre oficial d’entitats del municipi (ROEV)
tenir raó social a Pineda de Mar.

6.4 PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU MPAL CAN XAUBET
6.4.1. Conceptes generals
Els preus indicats en aquesta ordenança tenen caràcter de preu màxim.
En totes les modalitats de quotes d'abonament es gaudirà d'un 10 % de descompte sempre
que es pagui una anualitat completa per avançat.
Aturats:
Aturats persones que estiguin a l'atur i empadronades a Pineda estaran exemptes del
pagament del preu d'inscripció i gaudiran d'un 20 % de descompte en la quota d'abonament
mensual.
L’acreditació d’aquesta situació es realitzarà mitjançant la presentació del document d’alta i
renovació de la demanda d’ocupació (DARDO).
Discapacitats:
Discapacitats tenen la consideració de discapacitats les persones amb un grau de disminució
del 33 % o superior.
Pensionista
Als efectes d’aquesta ordenança, tindran es consideraran pensionistes les persones amb dret a
percebre una pensió d’invalidesa, de jubilació o de viduïtat. No tindran aquesta consideració
les persones treballadores perceptores de pensions de viduïtat i de rendiments de treball.
Gent Gran
Persones majors de 65 anys que no tinguin la consideració de pensionistes.
Abonament familiar
L’abonament familiar s’aplica al segon membre i següents d’una unitat de convivència
empadronats en un mateix domicili, entès com a grup de persones unides per una relació de
parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon (pares, germans, fills i nets). La tarifa per
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aquesta contingència no és acumulable i, per tant, no s’aplica si la persona interessada es
beneficia d’alguna altra bonificació o tarifa especial.
L’acreditació d’aquesta unitat de convivència es realitzarà d’ofici pels serveis municipals.
Abonament col·lectiu (convenis)
Empleats/des d’empreses amb seu a Pineda de Mar i el empleats empadronades a Pineda de
Mar d’empreses amb seu fora del municipi, i entitats esportives amb seu a Pineda de Mar i
inscrites en el ROEV, l’objecte social de les quals sigui o inclogui explícitament la pràctica
esportiva de natació, podran acollir-se a la tarifa d’abonament col·lectiu. L’acolliment a
l’abonament col·lectiu es regularà mitjançant conveni amb l’empresa i s’aplicarà als col·lectius
superiors a 10 empleats.
Els abonaments col·lectius vigents a 31 de desembre de 2017 mantindran les mateixes tarifes
[Adult individual (18 a 64 anys), 29,00€; Abonament familiar (a partir del 2n membre, 18 a 64
anys), 29,00€], les quals s'actualitzaran d'acord amb els increments generals que s'aprovin.
Campanyes
Durant l’exercici es poden produir campanyes per a la captació d'abonats si així es creu
convenient. Es tracta de campanyes tàctiques en períodes limitats en el temps, on es podrien
oferir condicions especials i descomptes en els drets d'entrada.
Les campanyes es definiran i aprovaran per l'Alcaldia en base a l'evolució d'abonats i d'acord
amb el contingut següent:
a) Matricula gratuïta
b) Mensualitat gratuïta
c) Promoció d'activitats fora d'abonament
Per tal d’aprofitar qualsevol oferta o promoció, han de passar un mínim de 6 mesos des de la
data de la baixa
6.4.2. Tarifes
6.4.2.1. Matrícules i quotes d’abonament
d’abonament general
Quanties
Tipus d’usuaris

Matrícula

Mensual

Cap de
setmana

Adult individual (18 a 64 anys)

69,00 €

39,00 €

22,00 €

Abonament familiar (a partir 2n membre)

35,00 €

25,00 €

15,00 €

Abonament pensionistes, gent gran i discapacitats

35,00 €

21,70 €

15,00 €

Abonament júnior (13 a 17 anys)

35,00 €

21,70 €

12,00 €

Abonament infantil (9 a 12 anys)

15,00 €

12,00 €

7,00 €

Abonament de 6 a 8 anys (Gratuït per als
empadronats a Pineda de Mar)

15,00 €

9,80 €

7,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Abonament de 0 a 5 anys
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Abonament per baixa temporal (entre 3 i 12 mesos)

-

11,40 €

Les despeses d'inscripció són de pagament obligatori per a tots tipus d'abonament.
6.4.2.2. Quota d’abonament col·lectiu

Tipus de col·lectius
Empleats/des d’empreses amb seu a Pineda de Mar (quota
adult)
Empleats empadronades a Pineda de Mar d’empreses amb seu
fora del municipi (quota adult)
Socis o membres d’entitats esportives amb seu a Pineda de Mar
i inscrites al ROEV, l’objecte social de les quals sigui o inclogui
explícitament la pràctica esportiva de natació

Bonificacions
Abonament
Matrícules
general
50%

15%

50%

15%

50%

15%

6.4.2.3. Despeses generals
Concepte

Quantia

Carnet d’abonat
Aquest carnet és de compra, personal i intransferible. No s’abonarà l’import
pel seu retorn

3,00 €

Reposició carnet d’abonat

3,00 €

Recàrrec rebut retornats

2,25 €

6.4.2.4. Quota d’entrades puntuals

Tipus d’usuaris

Quanties
dissabte,
dilluns a diumenge i
divendres
festius

Adult individual (18 a 64 anys)
Joves, pensionistes i persones amb discapacitat

8,10 €
5,10 €

9,45 €
5,75 €

Infantil (6 a 12 anys)

3,10 €

3,75 €

Abonament estiu adult (de 18 a 64 anys) (de 20/06 a 30/09)
Abonament estiu joves, pensionistes i persones amb discapacitat
(de 20/06 a 30/09)

100,00 €

Abonament estiu infantil (de 6 a 12 anys(de 20/06 a 30/09)

30,00 €

Abonament 10 dies Adult (de 18 a 64 anys)

58,00 €

Abonament 5 dies Adult (de 18 a 64 anys)

31,45 €

79,00 €
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Abonament 10 dies Joves, Pensionistes i persones amb discapacitat

40,00 €

Abonament 5 dies Joves, Pensionistes i persones amb discapacitat

19,55 €

Abonament 10 dies Infantil (6 a 12 anys)

20,00 €

Abonament 5 dies Infantil (6 a 12 anys)

12,00 €

6.4.2.5. Activitats aquàtiques

A. Cursos d’hivern (setembre a juny)
Dies

Tipus activitat

Tarifes mensuals
Abonat

Fill/net d'abonat

No abonat

19,35 €

24,35 €

31,35 €

14,35 €

17,35 €

22,35 €

24,35 €

31,35 €

40,35 €

3

32,35 €

43,35 €

56,35 €

1

11,35 €

13,35 €

17,35 €

19,35 €

24,35 €

31,35 €

3

25,35 €

34,35 €

44,35 €

1

10,35 €

12,35 €

16,35 €

17,35 €

22,35 €

29,35 €

3

23,35 €

30,35 €

40,35 €

1

10,35 €

12,35 €

16,35 €

17,35 €

22,35 €

29,35 €

23,35 €

30,35 €

40,35 €

26,35 €

33,35 €

44,35 €

12,35 €

-

19,35 €

21,35 €

-

34,35 €

12,35 €

-

19,35 €

21,35 €

-

34,35 €

1

Nadons i pares

1
2

2

2

2

A l'aigua

Primeres braçades

Dominant l'estil

Precompetició

3
2
1
2
1
2

Sincronitzada
Embarassades
Adults i joves

B. Cursos d’estiu (juliol i agost)
Dies
1

Tipus activitat
Nadons i pares

1
2
3

A l'aigua

5
1

Primeres braçades

Tarifes mensuals
Abonat

Fill/net d'abonat

No abonat

19,35 €

24,35 €

31,35 €

14,35 €

17,35 €

22,35 €

24,35 €

31,35 €

40,35 €

32,35 €

43,35 €

56,35 €

43,35 €

69,35 €

91,35 €

11,35 €

13,35 €

17,35 €
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2

19,35 €

24,35 €

31,35 €

3

25,35 €

34,35 €

44,35 €

5

32,35 €

54,35 €

69,35 €

1

10,35 €

12,35 €

16,35 €

17,35 €

22,35 €

29,35 €

23,35 €

30,35 €

40,35 €

30,35 €

47,35 €

65,35 €

26,35 €

33,35 €

44,35 €

12,35 €

-

19,35 €

21,35 €

-

34,35 €

2
3

Dominant l'estil i
precompetició

5
2
1
2

Iniciació a sincronitzada
Adults i embarassades

C. Natació escolar (octubre a juny)
Tipologia grup escolar

Tarifes temporada

Educació infantil i llars d'infants

102,00 €

Educació primària i secundària

73,00 €

Educació especial

77,00 €

6.4.2.6. Campus i esplais esportius
A. ESTIU
Tarifes
Campus i esplais esportius per a nens
de 3 a 14 anys

Abonats, fills i nets
abonats
NO Abonats
Preu
matí
Preu tot dia Preu matí
Preu tot dia

Setmana de 3 dies

36,95 €

48,70 €

60,50 €

72,25 €

Setmana de 4 dies

43,11 €

56,83 €

70,57 €

84,29 €

Setmanes de 5 dies

46,20 €

60,90 €

75,60 €

90,30 €

A partir de 2 setmanes

Descompte 20%

A partir de 4 setmanes

Descompte 30%

B. NADAL I SETMANA SANTA
Tarifes
Campus i esplais esportius per a nens
de 3 a 14 anys

Abonats, fills i nets
abonats
Preu

Preu tot

NO Abonats
Preu matí

Preu tot dia
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matí
Dies esporàdics

9,25 €

dia
12,20 €

15,15 €

18,10 €

C. SERVEIS COMPLEMENTARIS
Tipus de servei

Tarifa

Servei de menjador (dinar setmanal)

30,00 €

Servei de menjador (dinar esporàdic)

7,00 €

Servei Acollida

3,00€/hora

Servei de carmanyola

3,00€/dia

Samarreta extra

8,00 €

6.4.2.7. Altres activitats

A. Activitats Recreatives
Tipus d’activitat

Tarifes
Abonat

No abonat

Activitat (Activitat aquàtica o física) 45'

6,50

8,20

Activitats (Activitat aquàtica o física) 90'

10,75

13,00

La realització d’aquestes activitats requereixen un mínim de 6 persones.

B. Festes d’aniversari
Tipus d’activitat

Tarifes
Abonat

No abonat

Activitat aquàtica 45'

6,50 €

8,20 €

Berenar

7,10 €

7,10 €

La realització d’aquestes activitats requereixen un mínim de 6 persones.

C. Entrenador personal (aquàtic o físic)
Tipus d’activitat
1 sessió 1h.
Abonament 11 sessions (10+1 gratuïta)

Tarifes
Abonat

No abonat

23,00 €

35,00 €

230,00 €

350,00 €

Tarifes especials
Descompte per persones amb discapacitat i pensionistes

35%
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Descompte per grups de 2 usuaris

10%

Descompte per grups de 3 usuaris

15%

Descompte per grups de 4 usuaris

20%

D. Activitats físiques fora de quota per ADULTS
D.1 Cursos d’hivern (temporada setembre a juliol)
Tarifes

Dies
N. sessions/setmana (dos
dies)

NO Abonats
(preu mensual)

Abonats (preu mensual)
Una activitat

Activitats: Ioga, Pilates,
Taitxi i Qigong

Activitat extra

Activitat: Karate

Una activitat

15,00 € Una activitat

30,00 €

5,00 € Activitat extra

10,00 €

15,00 € Una activitat

30,00 €

E. Activitats físiques fora de quota per INFANTS I JUNIORS
E.1 Cursos d’hivern (temporada setembre a juliol)
N. sessions/setmana
(dos dies)

Tarifes
Abonats (preu mensual)

NO Abonats
(preu mensual)

15,00 €

30€

Activitat: Karate

F. Programes de salut
F.1 Abonats
Tipus d’activitat

Tarifes

Health per abonats 1ers 3 mesos

66,00 €

Health per abonats a partir 2ons 3 mesos i successius

45,00 €

1ª. ENTREVISTA COORDINADOR HEALTH
REVISIÓ MÈDICA: Cost 0
ENTREVISTA AMB EL PT DE SALA O PISCINA ( Que li prepararà taula personalitzada , i
controlarà en sala 2 dies a la setmana)
ENTREVISTA DE NUTRICIÓ (Definirà pautes i seguiment mensual)
Finalment altre entrevista amb el coordinador per valorar el servei, el progrés i poder seguir
millorant els objectius.

11/20

F.2 NO Abonats
Tipus d’activitat
Health premium- mensual
Inclou: revisió mèdica, 4 massatges al mes, tarifa plana en
activitats pilates i ioga, 2 entrenaments personals
Health standard- mensual
Inclou: dos massatges al mes i 1 sessió de pilates/ioga per
setmana

Tarifes
150,00 €

60,00 €

G. Servei de massatges (ABONATS)
Tipus d’activitat

Tarifes per
sessió

Massatge Terapèutic 30'

28,18 €

Massatge Terapèutic 60'

42,29 €

Reflexología Podal 45'

28,18 €

Reflexología Facial i Cranial 60’

35,12 €

Reiki 45'

28,18 €

Massatges relaxants Spa 60'

42,35 €

Drenatge Limfàtic 45'

35,12 €

Aromastons –pedres calentes-

42,29 €

Massatge per a nadons 30’ – 35’

27,56 €

H. Servei d’UVA
Tipus d’activitat
Sessió de 12 minuts
Sessió de 10 minuts
Sessió de 8 minuts

Tarifes per
sessió
5,00 €
4,00 €
3,00 €

6.4.2.8. LLOGUER D’ESPAIS I TAQUILLES
Piscina 1 carrer de 25 metres

Tarifa/hora

1h/dia (màxim 10 persones per carril)

20,15 €

A partir de 3h/dia ininterrompudes

18,18 €

A partir de 4 dies

15,11 €

de 5 a 10 dies

13,10 €
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Mes de 10 dies

12,09 €

1/2 Piscina d'ensenyament

Tarifa/hora

1h/dia (màxim 10 persones)

34,85 €

A partir de 3h/dia ininterrompudes

33,80 €

A partir de 4 dies

32,41 €

de 5 a 10 dies

31,02 €

Mes de 10 dies

29,62 €

Sala activitats dirigides

Tarifa/hora

Sala sencera

31,00 €

Lloguer d'espais amb material €/dia
5,00 €
Lloguer de taquilles
Tarifa mensual
Taquilla
3,75 €
Duplicat clau
4,00 €
Nota: La primera mensualitat de servei de taquilla es farà a la recepció, en
efectiu o visa, a partir del segon mes es facturarà com un servei més.

Les entitats esportives amb seu a Pineda de Mar i inscrites en el ROEV, l’objecte social de les
quals sigui o inclogui explícitament la pràctica esportiva de natació estaran exemptes del
pagament de la tarifa corresponent. Aquesta exempció dóna dret a la reserva d’un carril a la
piscina en hores predeterminades per l’empresa adjudicatària i la posterior aprovació per
l’Ajuntament de Pineda de Mar.

6.5 TARIFES DE L’ESCOLA NÀUTICA ESPORTIVA MUNICIPAL

DISCIPLINA

HORE SESSIO COL·LECT PARTICUL
S
NS
IU
AR

COL.LECT
PARTICULA
IU TOT
R TOT
INCLÒS
INCLÒS (*)
(*)

Vela lleugera (Monobuc) +
equipament

10

4

151,00 €

211,00 €

190,00 €

230,00 €

Patí Català + equipament

10

4

161,00 €

211,00 €

200,00 €

230,00 €

Catamarà + equipament
10
4 151,00 €
211,00 € 190,00 €
240,00 €
Windsurf + equipament
10
4 151,00 €
191,00 € 190,00 €
210,00 €
específic
Vela diferents disciplines
20
8
----342,00 €
----360,00 €
Preus col·lectiu i particular increment segons IPC setembre 2012 a setembre 2013 (0,5%)
(*) Tot inclòs: a cada curs s’inclou una lycra (camiseta tècnica), recull de fotografies i
reportatge de vídeo
ESCOLES

Temporada
Baixa

Temporada
Alta
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· Bateig de mar
· Bateig de mar A
Activitat de vela
· Bateig de mar B Activitat de vela + caiac de mar + paddle surf
· Bateig de mar C Activitat de vela + caiac de mar + banana bus
· Un dia al mar
Preus + Programa a convenir amb l'Escola
· Vela escolar
Preus + Programa a convenir amb l'Escola
· Setmana Blava
Preus + Programa a convenir amb l'Escola

12,00 €
16,00 €
23,00 €

15,00 €
18,00 €
25,00 €

• A les escoles de Pineda de Mar s’aplicarà sempre el preu de la temporada baixa
• Programa A té una durada de unes dues hores aproximadament i el B i el C de 3 a 3,5
h
• Temporada BAIXA de setmana santa a 1 de juny i de 30 agost a 31 octubre
• Temporada ALTA / 1 juny-30 agost
* IPC setembre 2012 a setembre 2013 (0.5%)

GRUPS MULTI ACTIVITAT
PROGRAMA NÀUTIC
VELA + WINDSURF + CAIAC
VELA + WINDSURF + CAIAC+ BANANA
BUS
VELA + CAIAC + BANANA
VELA + CAIAC
VELA + BANANA BUS
GIMCANAS I JOCS
PIRATES AMB ENGINY
PIRATES + BANANA BUS
VICKINGS DE LA PLATJA
VICKINGS + BANANA BUS
JOC NÀUTIC

HORES

PREUS 2014

3 – 3,5

---------

3–4
2–3
2
1–2

30,00 €
24,00 €
25,00 €

HORES

PREUS 2014

2–3
3
2–3
3
4

25,00 €
30,00 €
36,00 €
39,00 €
48,00 €

* Posem 3 – 3,5 hores, 3 – 4 hores, etc.., ja que depenent del numero de participants, l’horari
pot variar, a mes participants, varia i augmenta, també pot variar per les condicions
meteorològiques i marítimes.
* Al 2014 arrodonim preus, la majoria a la baixa

ACTIVITAT
WINDSURF
FUNBOARD

LLOGUERS
1 HORA
2 HORES
20,00 €
30,00 €
25,00 €
35,00 €

½ DIA
50,00 €
65,00 €

14/20

CATAMARÀ
PATÍ CATALÀ
LÚDIC
CAIAC INDIVIDUAL
CAIAC DOBLE
ABONAMENTS
WINDSURF
CATAMARÀ
LÚDIC
PATÍ CATALÀ
CAIAC ( tots models )
FUNBOARD
MONOBUC

35,00 €
30,00 €
50,00 €
15,00 €
20,00 €
10 HORES
145,00 €
300,00 €
420,00 €
240,00 €
160,00 €
180,00 €
240,00 €

60,00 €
50,00 €
85,00 €
20,00 €
25,00 €
1 MES
(Juny, Juliol
o Agost)
300,00 €
350,00 €
450,00 €
350,00 €
250,00 €
325,00 €
350,00 €

95,00 €
80,00 €
110,00 €
25,00 €
30,00 €
TEMPORADA
480,00 €
600,00 €
790,00 €
545,00 €
425,00 €
490,00 €
545,00 €

*La Pujada de preus del 2014 es degut que aquest 2014 s’ inclou a tots els lloguers el tratges
de neoprè per a tots els usuaris que ocupin l’ embarcació
*Opcional monitor 20,00 € x hora
CASAL DE
DE MAR PIRATES
PIRATES DE MAR ( 4 anys) (NOU)
MATÍ
TARDA
TOT EL DIA
1 SETMANA
85,00 €
85,00 € 161,00 €
1 QUINZENA
151,00 € 151,00 € 251,00 €
3 SETMANES
181,00 € 181,00 € 352,00 €
1 MES
196,00 € 196,00 € 372,00 €
25 – 29 JUNY
65,00 €
65,00 € 121,00 €
3 – 7 SETEMBRE
65,00 €
65,00 € 121,00 €

CASAL DE MAR DOFINS,ORQUES I TAURONS
CASAL DE MAR ( 5 a 15 anys)
MATÍ
TARDA
1 SETMANA
85,00 €
85,00 €
1 QUINZENA
151,00 € 151,00 €
3 SETMANES
181,00 € 181,00 €
1 MES
196,00 € 196,00 €
25 – 29 JUNY
65,00 €
65,00 €
3 – 7 SETEMBRE
65,00 €
65,00 €

CASAL JÚNIOR ( 16 a 18 anys)
1 SETMANA
1 QUINZENA

TOT EL DIA
161,00 €
251,00 €
382,00 €
402,00 €
121,00 €
121,00 €

De 12.30 a 19.00 h
116,00 €
191,00€
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1 MES
25 – 29 JUNY
3 – 7 SETEMBRE

251,00 €
101,00 €
101,00 €

MATRÍCULA: 35,00 €
EMPADRONATS A PINEDA MATRÍCULA: 20,00 €
10% BONIFICACIÓ GERMANS (NO EN LA MATRÍCULA)
Servei d’acollida 10,00 € per estada matins / 20,00 € per estada tot el dia.
TARIFES CAMPUS SETMANA SANTA
1 SETMANA
10 DIES (EMPADRONATS A PINEDA)
5 DIES (RESTA DE POBLACIONS)
10 DIES (RESTA DE POBLACIONS)

75,00 €
141,00€
90,00 €
156,00 €

TARIFES PROGRAMA GENT GRAN I JUBILATS
GENT GRAN I JUBILATS PROGRAMA 6
HORES
HORES
DIES
/SESSIÓ
TOTALS
EMPADRONATS
2,5 hores
15 hores
RESTA POBLACIONS
2,5 hores
15 hores

ACTIVITATS DE MOTOR
ACTIVITAT
DURADA
BANANA BUS
15 min.
FLYFISCH
15 min.
SLYDER
15 min.
PARASAILING DOBLE
15 min.
PARASAILING INDIVIDUAL
15 min.
PACK INFLABLES
15 min.
ESQUÍ AQUÀTIC O WAKEBOARD
15 min.
CURSOS

4 SESSIONS

ESQUÍ AQUÀTIC I WAKEBOARD

1,5 hores
3 hores

PREU
60,00 €
80,00 €

PREU (mínim/màxim)
10€/15€
18€/20€
18€/20€
------40€ /48€
35€ / 40€

170€
220€

*S’han arrodonit preus a la baixa. Hi ha dos preus depenent si son grups majors o menors de
10 pax
*En el cas del curs d’esquí o wakeboard la pujada es deguda a que s’inclou el tratge de
neoprè, la lycra, fotos i reportatge de vídeo.
ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MEDI
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ACTIVITAT

DURADA

PREU (mínim/màxim)
(mínim/màxim)

CAIAC + DINAR

De 4 a 5 hores

35,00 € / 50,00€

CAIAC + SENDERISME

De 3 a 5 hores

30,00 € / 40,00 €

CURSA DE TRIATLÓ NÀUTIC

De 2 a 4 hores

35,00 € / 45,00 €

TROBA EL TRESOR

De 2 a 4 hores

30,00 € / 40,00 €

DURADA

PREU (mínim/màxim)

De 1 a 1,5 hores

25,00 € / 35,00€

De 3 a 4 hores

50,00 € / 70,00 €

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
BATEIG SUBMARINISME PISCINA
BATEIG SUBMARINISME PISCINA + PLATJA

* Indiquem un preu mínim i un preu màxim, el preu final anirà condicionat al tipus de menú
que escullin els participants, si es tracta d’un grup o son usuaris individuals.

6.6 TARIFES DEL SERVEI PROGRAMA D’ESPORTS EXTRAESCOLAR
1.- Preu general d’inscripció: 70,00 € alumne.
2.- Fills de pares en atur, alumnes que formin part de família nombrosa/monoparental i fills de
perceptors del PIRMI: 35,00 € alumne.
Pagament fraccionat
Preu general (70,00 €)
Preu bonificat (35,00 €)

2 pagaments
50,00
20,00
25,00
10,00

3 pagaments
20,00
20,00
30,00
10,00
10,00
15,00

Els terminis màxim per abonar la taxa seran els següents:

-

31 d’octubre: pagament de la tarifa general no fraccionada i dels primers pagaments
fraccionats.

-

20 de novembre: pagament de la segona fracció dels pagaments fraccionats.

-

20 de desembre: pagament de la tercera fracció del pagament fraccionat.

L’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la tarifa bonificada de 35 euros es farà de
la manera següent:

a) Fills de pares en atur: serà d’aplicació a la situació d’atur de la mare o el pare de l’alumne
en el moment de formalització de la matrícula; situació que s’ha d’acreditar mitjançant
certificació expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya o organisme corresponent.

b) Família nombrosa: serà preceptiu la presentació del carnet de família nombrosa.
c) Família monoparental: serà preceptiu la presentació del carnet de família o títol
corresponent expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya o departament corresponent.

d) Fills perceptors del PIRMI: s’acreditarà mitjançant la presentació del títol corresponent
expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
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o departament corresponent.
3. Beneficis fiscals
Restaran exempts del pagament d’aquesta taxa els infants i adolescents beneficiaris del
Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de
risc (Centres Oberts).

6.7 PER LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN LES LONES DELS TÒTEMS
a) Per cada terç de lona

80,50 €/mes

6.8 PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADA

Tipus d’activitat
Estades inferior a 15 dies

Tarifes per
unitat familiar
Gratuït

Estades d’entre 16 i 60 dies

5,00 €/dia

Estades de més de 60 dies

10,00 €/dia

Es podrà establir l’exempció del pagament del servei si a criteri del professional dels Serveis
Socials Bàsics concorren les circumstàncies familiar, socials, econòmiques o altres que ho
facin recomanable.

6.9 PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS I SALES DE REUNIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS
Preu per dia

a) Espais i sales de reunions d’edificis municipals:
- mitja jornada (matí o tarda) ....................................40,00 €
- jornada sencera (matí i tarda) ................................70,00 €
b) Centre Cívic Poblenou
- Sales de reunions i/o tallers
- mitja jornada (matí o tarda) ................................... 40,00 €
- jornada sencera (matí i tarda) ............................... 70,00 €
- Sala Galeano
- mitja jornada (matí o tarda) ................................... 60,00 €
- jornada sencera (matí i tarda) ............................ 110,00 €
c) Auditori
- mitja jornada (matí o tarda) ................................... 60,00 €
- jornada sencera (matí i tarda ................................... 110,00 €
Beneficis fiscals
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1. Amb caràcter general, gaudiran de l’exempció de la quota les entitats que compleixin els
següents requisits:
- Ser entitat sense ànim de lucre
- Estar constituïda com a associació
- Tenir raó social a Pineda de Mar
- Estar inscrita al fitxer d’entitats del municipi
- Destinar l’espai o sala cedit per als fins propis de l’entitat
2. Els centres educatius i les associacions o entitats sense ànim de lucre de Pineda de Mar
inscrites en el registre municipal d’entitats (ROEV) poden accedir a l’ús de l’Auditori
Auditori amb una
reducció de les taxes establertes i fins a la gratuïtat.
2.1 Les activitats susceptibles de gratuïtat (exempció del pagament del preu públic) són les
següents:
a) Activitats organitzades per centres educatius i entitats sense ànim de lucre inscrites
degudament en el Registre municipal d’entitats, que reuneixin els requisits següents:

-

Que es tracti d’activitats gratuïtes (o bé amb cobrament d’entrada si es amb finalitats
benèfiques) i obertes al públic.

-

Que es tracti de la primera activitat autoritzada en l’any en curs. L’opció de gratuïtat
només es donarà en aquesta primera activitat anual.
Si s’opta a una segona o més activitats, s’hauran de satisfer la taxa de la cessió de la
sala, als quals se’ls aplicarà les reduccions o descomptes que es contemplen a
l’apartat 2.2 següent.

b) L’entitat organitzadora tingui un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de
Mar, i sigui aquest un dels preceptes inclosos.

c) Excepcionalment, l’òrgan competent podrà considerar la gratuïtat d’altres activitats no
lucratives en funció del seu alt interès cultural.

2.2 Els centres educatius i les associacions o entitats sense ànim de lucre de Pineda de Mar
inscrites en el registre municipal d’entitats (ROEV) poden accedir a l’ús de l’Auditori amb
les bonificacions en les taxes establertes següents:

a) Utilització de l’Auditori:
Activitats
- 2a activitat anual
- 3a i següents activitats anuals

Bonificació
50%
sense bonificació

3. Les activitats subjectes a exempció i/o bonificació hauran de tenir relació amb el projecte
educatiu dels centres educatius i l’objecte social de les associacions o entitats inscrites.

6.10

ALTRES
ALTRES ACTIVITATS
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ACTIVITAT

PREU

€

PISTA GEL
Entrada 20 min. Pista de gel o assimilable

2,00

Entrada reduïda 20 min. Pista de gel o assimilable (Comerç adherit a
campanya)

1,00

Article 7è. Període impositiu i acreditament de la taxa
La taxa s'acredita per la sol·licitud de la utilització del bé o instal·lació municipal.
Article 8è. Règim de declaració, liquidació, notificació i ingrés
L’Ajuntament practicarà la corresponent liquidació en base a la sol·licitud presentada pel
subjecte passiu. Aquesta serà notificada d’acord amb els procediments previstos en
l’ordenança General i el seu ingrés s’haurà de produir en els terminis i de la manera previstos
en la pròpia liquidació.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 i 54 de
l’Ordenança General.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2017,
començarà a regir a partir del dia següent de la publicació de l’edicte definitiu al BOPR de
Barcelona i, continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Modificació parcial de l’Ordenança Fiscal:
Modificació parcial

Data de l’acord

Publicació definitiva al
BOP de Barcelona

Entrada en vigor
de la modificació

Modificació de l’article 6è, punt 4, apartat 1r.

Ple 26.04.2018

05.07.2018

06.07.2018

Modificació de l’article 6è, punt 6

Ple 26.07.2018

26.10.2018

27.10.2018
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