Carrer Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61

ANUNCI

APROVACIÓ

DEFINITIVA

DE

LA

MODIFICACIÓ

DE

L’ORDENANÇA NÚM. 8 REGULADORA DEL PRE PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ
POLIESPORTIU “TONI SORS” I A LA ZONA ESPORTIVA.
Havent-se aprovat definitivament l'expedient de modificació de l’Ordenança
núm. 8 reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis a la piscina
municipal, el pavelló poliesportiu “Toni Sors” i a la zona esportiva, en
compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Pàg. 1-8

Expedient núm.: 2022/799
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Identificació de l’expedient.

https://bop.diba.cat

A

http://www.svmontalt.cat

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord
provisional de la modificació, així com el text complet del preu modificat durant
el 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 de
Barcelona.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord aprovat restarà definitivament aprovat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació del
preu públic esmentat, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

B

“Primer.APROVAR provisionalment la modificació de l’article 3 de
l’Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la
piscina municipal, el pavelló poliesportiu “Toni Sors” i a la zona esportiva,
d’acord amb la proposta anteriorment transcrita, així com el seu text refós
(s’adjunta annex).

Data 13-7-2022

Acord Ple 28/04/2022

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A
LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS” I A
LA ZONA ESPORTIVA.
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’art. 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 a la prestació de serveis, la
realització d’activitats i la cessió d’espais en la piscina, poliesportiu i zona
esportiva municipal.
Article 2. Persones obligades al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança
les empreses, entitats i persones que sol·licitin o es beneficiïn de la utilització
d’alguns mòduls o dels serveis disponibles a què es refereix l’article anterior.
Article 3. Espais i tarifes
Piscina Municipal
a) Tiquets
Tiquets d’ús dia feiner
Tiquets d’ús dia feiner menors 3 a 8 anys

6 euros
2 euros

Tiquet de cap de setmana
Tiquets de cap de setmana i festius menors 3 a 8 anys

10 euros
3 euros

A
https://bop.diba.cat
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ORDENANÇA NÚM. 8

Data 13-7-2022

ANNEX. TEXT REFÒS DE L’ORDENANÇA NÚM. 8 REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA
MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS” I A LA ZONA
ESPORTIVA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En data 10/05/2022 es va publicar en el BOPB l’anunci d’aprovació provisional
de l’esmentada modificació, així com l’exposició pública de l’esmentada
ordenança, sense que s’hagi presentat cap reclamació, per tant l’acord resta
definitivament aprovat.

Obertures nocturnes:
b) Abonaments de temporada:

2 euros

Tots els abonaments s’expediran a l’Oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament.
d) Gandules
Lloguer gandula 2 euros. Serà gratuïta per a aquelles persones que presentin
un certificat mèdic que acrediti que per motius de salut es recomana que facin
ús de gandula al recinte de la piscina (el certificat ha de tenir data de l’any en
curs).
* Els menors de 3 anys podran accedir al recinte de la piscina municipal de
forma gratuïta. Els majors de 65 anys, pensionistes i jubilats amb carnet vigent
de resident també podran accedir al recinte de la piscina municipal de forma
gratuïta.
Els acompanyants de persones amb Abonament de temporada i amb
discapacitat tindran un 50% de descompte a l’adquisició de tiquets.
Pavelló Municipal
TARIFES
A. PISTA POLIESPORTIVA

A
https://bop.diba.cat
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- Persones que siguin titulars d’un habitatge a Sant Vicenç de Montalt o titular
d’un contracte d’arrendament de vivenda de Sant Vicenç de Montalt amb
vigència de contracte superior a un any tindran dret a adquirir un abonament
mensual per cada membre de la unitat familiar (màxim 5 persones)
35 euros adults
17 euros menors de 3 a 8 anys

Data 13-7-2022

c) Abonaments mensuals:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Menors de 3 a 8 anys en disposició del carnet vigent de resident, previst a
l’Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS
DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.
Gratuït
- Persones en disposició del carnet vigent de resident, previst a l’Ordenança
Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L’EXPEDICIÓ I ÚS DE
PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS amb discapacitats (demostrada
documentalment a la OAC).
Gratis

B

- Persones en disposició del carnet vigent de resident, previst a l’Ordenança
Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS DE
PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.
20 euros

1 hora amb llum empadronats
1 hora sense llum empadronats
1 hora amb llum
1 hora sense llum

25,78 euros
20,62 euros
41,24 euros
30,93 euros

—1/3 terç de la pista — bàdminton
1 hora amb llum empadronats
1 hora sense llum empadronats
1 hora amb llum
1 hora sense llum

20,62 euros
10,31 euros
36,09 euros
20,62 euros

B. GIMNÀS
SALA SENCERA
1 hora amb llum empadronats
1 hora sense llum empadronats
1 hora amb llum
1 hora sense llum
1 dia sencer empadronats (8:00 – 20:00 h.)
1 dia sencer no empadronats (8:00 – 20:00 h.)
1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers)
1 cap de setmana no empadronats (2 dies sencers)
USOS PARCIALS

20,62 euros
16,50 euros
36,09 euros
25,78 euros
185,58 euros
340,23 euros
371,16 euros
680,46 euros
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—1/3 terç de la pista — bàsquet o voleibol
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USOS PARCIALS

Data 13-7-2022

30,93 euros
24,74 euros
46,40 euros
37,12 euros
257,75 euros
463,95 euros
515,50 euros
927,90 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 hora amb llum empadronats
1 hora sense llum empadronats
1 hora amb llum
1 hora sense llum
1 dia sencer empadronats 8:00 – 20:00
1 dia sencer no empadronats 8:00 – 20:00
1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers)
1 cap de setmana no empadronats (2 dies sencers)

B

SALA SENCERA

A

El lloguer de la pista o del gimnàs dóna dret a l’ús dels vestidors assignats per
l’encarregat de la instal·lació, com a màxim, des de 20 minuts abans i fins a 20
minuts després de l’horari del lloguer.
El preu del lloguer inclou el material necessari per a la pràctica de l’esport.
Els usuaris es faran responsables del material emprat mitjançant la signatura
del corresponent document de cessió del material. En el cas que el sol·lictant
sigui menor d’edat, se n’haurà de fer responsable una persona major d’edat.
Els preus s’hauran de pagar per avançat, un cop aprovada la sol·licitud d’ús per
part del responsable de la instal·lació. L’import satisfet no serà retornat en el
cas que no s’arribés a fer ús de la instal·lació per causes imputables al
sol·licitant.
Els lloguers superiors a dues hores s’hauran de pagar mitjançant ingrés
bancari; el resguard de l’ingrés servirà de justificant davant del responsable de
la instal·lació.
Els lloguers de fins a dues hores es podran pagar en efectiu al responsable de
la instal·lació, que estendrà el rebut corresponent.
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Per poder disposar de les instal·lacions del Pavelló caldrà adreçar una
sol·licitud al Coordinador d’Esports. El Coordinador d’Esports determinarà, amb
una antelació de 7 dies, la disponibilitat horària, amb prevalença sempre de
l’interès públic i de l’ordre de sol·licitud.

CVE 202210103016

CONDICIONS

Data 13-7-2022

10,31 euros
5,16 euros
15,47 euros
10,31 euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 hora amb llum empadronats
1 hora sense llum empadronats
1 hora amb llum
1 hora sense llum

https://bop.diba.cat

—Tenis taula

B

L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió a totes les instal·lacions del Pavelló
Municipal Toni Sors.
Camp de Futbol

categoria

utilització

Empadronats -

Camp sencer

Servei de
llum
no

temps
1 hora

Preu
77,33 euros

A
-

Mig camp

no

1 hora

46,40 euros

-

Mig camp

si

1 hora

61,86 euros

-

Camp sencer

si

-

Mig camp

si

-

Camp sencer

si

Dia sencer 08:00
20:00
Dia sencer 08:00
20:00
Cap de setmana
(dss. i diu. 08:00
20:00)
Cap de setmana
(dss. i diu. 08:00
20:00)

Empadronats Entitats

categoria

Mig camp

utilització

si

Servei de
llum

Camp sencer

no

1 hora

No empadronats

Camp sencer

si

1 hora

No empadronats
No empadronats
No empadronats

Mig camp
Mig camp
Camp sencer

no
si
si

No empadronats

Mig camp

si

No empadronats

Camp sencer

si

1 hora
1 hora
Dia sencer 08:00
20:00
Dia sencer 08:00
20:00
Cap de setmana
(dss. i diu. 08:00
20:00)
Cap de setmana
(dss. i diu. 08:00
20:00)

Mig camp

si

a

773,25
euros
463,95
euros
1443,40
euros

a

824,80
euros

a

temps

No empadronats

No empadronats

a

Preu

a

103,10
euros
118,57
euros
72,17 euros
87,64 euros
1031,00
euros
876,35
euros
1855,80
euros

a

1546,50
euros

a
a

CASALS, CAMPUS, ESPLAIS I SIMILARS
Les persones, ja siguin físiques o jurídiques, que organitzin casals, campus,
esplais i similars, a qualsevol dels espais de la zona esportiva municipal, durant
els períodes de Nadal, Setmana Santa i Estiu, estaran obligats a satisfer la
quantitat simbòlica de 1€ per participant per dia.
Un cop tancat el període d’inscripció, caldrà que es comuniqui el llistat de
participants al Tècnic d’Esports.

https://bop.diba.cat

92,79 euros
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1 hora
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si

Data 13-7-2022

Camp sencer

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

Entitats
Empadronats
Entitats
Empadronats
Entitats
Empadronats
Entitats
Empadronats
Entitats
Empadronats
Entitats
Empadronats
Entitats

Article 6. Per a la recaptació dels preus públics, l’Administració municipal
ostenta les prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i
actua de conformitat amb els procediments administratius corresponents.
Article 7. Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment
administratiu de constrenyiment.
El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament
voluntari. La via de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de
constrenyiment corresponent i la justificació que s’ha intentat el cobrament o
que se n’ha fet el requeriment.
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.
Disposició final
La present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió de 21 de maig de 2009 i aprovada definitivament el dia 27 de juliol de
2009 (BOP núm. 178) i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o

A
https://bop.diba.cat
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Article 5. Condicions
1. Serà requisit per a la utilització del Camp de Futbol, el Pavelló Poliesportiu i
la Zona Esportiva la valoració per part de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
2. Per poder disposar d’un dels espais esmentat caldrà adreçar una sol·licitud a
la Regidoria d’Esports. La prioritat de les sol·licituds s’establirà atenent a la
seva data de presentació. No obstant, en cas de presentar-se diverses
sol·licituds en la mateixa data, prevaldrà la proposta motivada de la Regidoria
d’Esports per a l’adjudicació concreta dels espais.

Data 13-7-2022

3. El pagament de preus públics per serveis no autoritzats prèviament o que
ultrapassessin els límits de l'autorització no comporta la legalització de les
prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió l’autorització i
amb les sancions o altres mesures que corresponguin.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà per avançat.

B

Article 4. Naixement de l’obligació del contribuir
1. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix
des del moment que es produeix l’autorització per a la utilització privativa dels
espais especificats a l’article 3 de la present ordenança. També neix l'obligació
en el moment d'utilitzar un espai encara que no hagi estat autoritzat.

de 5 de març, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona
amb, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
L’alcalde
Víctor Llasera Alsina

A
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Vicenç de Montalt, 4 de juliol de 2022
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Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,
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Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei

Data 13-7-2022

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents. Va ser modificada per darrera vegada en sessió plenària de data 28
d’abril de 2022.
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