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Núm. 4537
AJUNTAMENT DE BREDA
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina
municipal
El Ple de la Corporació, en data 27 de març de 2017, va acordar aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 17 reguladora de la taxaper la prestació de serveis a la piscina municipal, en els seus articles números 6 i 8.
Segons certificació de la Secretària accidental, de data 26 de maig de 2017, no s’han presentat al·legacions ni suggeriments en
el període d’exposició al públic.
No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, l’acord provisional esdevé definitiu d’acord
amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat text refós, es procedeix a publicar-ne el text íntegre:
“Ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 17
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Article 1 - Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 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
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.
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 6.3 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables
quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica previ informe de serveis socials amb especial èmfasi
en famílies nombroses i monoparentals.
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Mensual (€)
1.- Abonaments familiars:
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon

Juny o Juliol o Agost
49,50
22,00
11,00

Bimensual (€)
Juny-Juliol o JuliolAgost
88,00
33,00
22,00

Temporada (€)
Del 3 de juny a l’11 de
setembre
123,20
46,20
30,80
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1.1 Abonaments familiars empadronats a Breda
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
2.- Abonaments individuals:
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats
2.2 Abonaments individuals empadronats a Breda
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats
3.- Entrada per dia
- De 6 a 16 anys
- Des dels 16 anys
- Jubilats
4.- Taxa per emetre el duplicat d’un carnet

45,00
20,00
10,00

80,00
30,00
20,00

112,00
42,00
28,00

22,00
27,50
44,00
22,55

38,50
44,00
55,00
39,60

53,90
61,60
77,00
55,40

20,00
25,00
40,00
20,50
Laborables (€)
3,00
5,00
3,00

35,00
40,00
50,00
36,00

1,00

49,00
56,00
70,00
50,40
Dissabtes i Festius (€)
4,00
6,00
4,00

2. S’entén per abonaments mensuals, bimensuals i de temporada els que permeten l’accés a les piscines municipals en
els períodes següents:
TIPUS
Mensual
Bimensual
Temporada

TEMPORALITAT
1. Del 3 al 30 de juny
2. De l’1 al 31 de juliol
3. De l’1 d’agost a l’11 de setembre
1. Del 3 de juny al 31 de juliol
2. De l’1 de juliol a l’11 de setembre
Del 3 de juny a l’11 de setembre

3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:
a. Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior
al 33%.
b. Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior
al 33% que no puguin desplaçar-se de manera autònoma i requereixin d’acompanyament, la persona que
l’acompanyi tindrà gratuïtat en l’accés. En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una persona.
c. Els menors de 6 anys i els majors de 70.
4. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% les famílies nombroses i
monoparentals que ho acreditin amb el carnet original expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de
la Generalitat de Catalunya o document equivalent. Aquesta bonificació s’aplicarà també en els casos d’abonaments
individuals dels membres de les famílies esmentades, amb la deguda acreditació.
5. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, altres
situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb
informe favorable dels Serveis Socials de Breda.
6. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, famílies en
situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb
informe favorable dels Serveis Socials de Breda.
7. Per a l’expedició d’un abonament familiar caldrà aportar un volant de convivència del municipi on estigui
empadronada la família.
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.
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Article 8 – Règim de declaració i 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’abonaments s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
3. El pagament es farà a:
a. Oficina d’atenció al ciutadà del municipi, situada al carrer Nou, 3 Bxs., mitjançant targeta de crèdit o dèbit.
b. Mitjançant transferència bancària, segons s’indica en el document de sol·licitud d’abonament formal.
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 ha estat modificada i aprovada inicialment pel Ple de la Corporació de 27 de març de 2017, i entrarà en
vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats continuaran vigents.”
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la seva publicació al BOP. No obstant això, es pot exercitar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
Breda, 26 de maig de 2017
Dídac Manresa Molins
Alcalde
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