En compliment de l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, per a la seva
entrada en vigor mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Transcorregut el període de 30 dies des de la publicació de l’ edicte d’aprovació provisional en el
BOP de Girona núm. 194 de data 07 d’octubre de 2020, es va publicar l’edicte número 7099,
durant el període l’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
L’acord d’aprovació provisional ha estat elevat a definitiu, segons es certifica en data 20 de
novembre de 2020 per la Secretària-Interventora.
Per la qual cosa es fa públic als efectes de la seva entrada en vigor després de la corresponent
publicació.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a la
interposició del recurs és de dos mesos, a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.
També es pot interposar qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o reclamació previst
en la legislació vigent.
Pere Garriga i Solà
Alcalde-President
(Document signat electrònicament)

Es publica tot seguit el contingut íntegre de la nova ordenança número 22:
«Ordenança fiscal del preu públic per la prestació dels serveis de piscines i d’instal.lacions
esportives municipals de l’Ajuntament d’Arbúcies
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 41 i següents d el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis de piscines i
d’instal.lacions esportives municipals, que s’especifiquen en les tarifes que es contenen
en l’annex corresponent, i que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
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El Ple Municipal, durant la sessió de data 30 de setembre de 2020 acordà aprovar provisionalment
la nova ordenança fiscal núm. 22 del preu públic per la prestació dels serveis de piscines i
d’instal.lacions esportives municipals de l’Ajuntament d’Arbúcies.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Anunci d’aprovació definitiva de la nova ordenança municipal de preu públic per la
prestació dels serveis de piscines i d’instal.lacions esportives municipals.

Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que utilitzin els serveis
o espais esportius propietat de l’Ajuntament d’Arbúcies.
Article 4t. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
que es conté en l’annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà el que figura a l’annex.

Article 5è. Meritació, ingrés i devolució
El preu públic es merita quan s’emet l’autorització d’ús de la instal·lació esportiva i quan
es realitza la inscripció en la realització en les activitats o programes esportius especificats
a l’annex adjunt.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província. El seu període de vigència es mantindrà en vigor mentre no s’acordi de
modificar-la o derogar-la.

ANNEX DE TARIFES
QUADRE DE TARIFES DELS SERVEIS ESPORTIUS DEL COMPLEX CAN DELFÍ I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
ABONAMENTS
Matrícules

Tarifa

0-5 Anys

0,00 €

6-15 Anys

40,50 €

16-25 Anys

51,00 €

A partir de 26 anys

55,50 €

A partir de 60 anys

42,00 €

Persona amb discapacitat (1)

GRATUÏT

Familiar (2 primers membres) (2)

94,50 €

Fill/a (0-15 anys)

0

Fill/a (major de 15 anys)

48,00 €
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Constitueix el concepte del preu públic la prestació dels serveis de piscines i
d’instal.lacions esportives municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Article 2n. Concepte

(2) Parella en situació legalitzada justificada documentalment o bé, pare/mare i fill/a.
L'abonament familiar només inclou pares i fills (avis, oncles, etc.. S'han de fer el seu
propi abonament).

Quotes d'abonament general

Tarifa

0-5 Anys

0,00 €

6-15 Anys

27,00 €

16-25 Anys

34,00 €

A partir de 26 anys

37,00 €

A partir de 60 anys

28,00 €

Persona amb discapacitat (1)

20,00 €

Familiar (2 primers membres) (2)

63,00 €

Fill/a (0-15 anys)

0,00 €

Fill/a (major de 15 anys)

25,00 €

(1) Amb targeta acreditativa de la discapacitat expedida per la Generalitat
(2) Parella en situació legalitzada justificada documentalment o bé, pare/mare i fill/a.
L'abonament familiar només inclou pares i fills (avis, oncles, etc.. S'han de fer el seu
propi abonament).
Quotes d'abonament cap de setmana (1)

Tarifa

0-5 Anys

0,00 €

6-15 Anys

10,00 €

16-25 Anys

19,00 €

A partir de 26 anys

23,00 €

A partir de 60 anys

15,00 €

Persona amb discapacitat

15,00 €

(1) A partir de divendres a les 15 hores.

Quotes d'abonament 15 dies estiu (1)

Tarifa

0-5 Anys

0,00 €

6-15 Anys

21,00 €

16-25 Anys

25,00 €

A partir de 26 anys

28,00 €

A partir de 60 anys

21,00 €

Persona amb discapacitat

21,00 €

(1) Tarifa disponible de juny a agost. Matrícula gratuïta.
Quotes abonament piscina estiu

Tarifa

Familiar (2 primers membres) (1)

90,00 €

Complement fill/a (0-15 anys)

0,00 €

Complement fill/a (16 a 25 anys)

20,00 €

0-5 Anys

0,00 €

6-15 Anys

27,00 €

16-25 Anys

44,00 €

A partir de 26 anys

48,00 €

A partir de 60 anys

25,00 €
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3,00 €

(1) Amb targeta acreditativa de la discapacitat expedida per la Generalitat

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Expedició targeta abonament

ENTRADES
Entrades individuals

Tarifa

0-5 Anys

0,00 €

6-15 Anys

5,00 €

16-25 Anys

6,00 €

A partir de 26 anys

8,00 €

A partir de 60 anys

6,00 €

Persona amb discapacitat

6,00 €

ACTIVITATS
CURSETS DE NATACIÓ 0-14 ANYS:
Sense abonament (trimestral)

Tarifa/trimestre

Nadons (1dia/setmana)

70,00 €

Bressol 3-5 anys (1dia/setmana)

46,00 €

Bressol 3-5 anys (2dies/setmana)

67,00 €

Infantil 6-14 anys (1dia/setmana)

46,00 €

Infantil 6-14 anys (2dies/setmana)

67,00 €

Amb abonament familiar (mensual)

Tarifa/mes

Nadons (1dia/setmana)

5,00 €

Bressol 3-5 anys (1dia/setmana)

5,00 €

Bressol 3-5 anys (2dies/setmana)

7,00 €

Infantil 6-14 anys (1dia/setmana)

5,00 €

Infantil 6-14 anys (2dies/setmana)

7,00 €

CURSETS DE NATACIÓ ADULTS:
Sense abonament (trimestral)

Tarifa/trimestre

Natació +14 anys (1dia/setmana)

46,00 €

Natació +14 anys (2dies/setmana)

67,00 €

Natació +64 anys (1dia/setmana)

46,00 €

Natació +64 anys (2dies/setmana)

67,00 €

Embarassades

50,00 €

Amb abonament (mensual)

Tarifa/mes

Natació +14 anys (1dia/setmana)

5,00 €

Natació +14 anys (2dies/setmana)

7,00 €

Natació +64 anys (1dia/setmana)

2,50 €

Natació +64 anys (2dies/setmana)

3,75 €

Embarassades

5,00 €

MOU-TE – FUNKY/HIP HOP
Sense abonament (trimestral)

Tarifa/trimestre

Mou-te (1dia/setmana)

25,00 €

Funky/Hip Hop (1dia/setmana)

25,00 €
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25,00 €

(1) L'abonament familiar només inclou pares i fills (avis, oncles, etc.. S'han de fer el seu propi abonament).

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Persona amb discapacitat

45,00 €

Amb abonament familiar (mensual)

Tarifa/mes

Mou-te (1dia/setmana)

0,00 €

Funky/Hip Hop (1dia/setmana)

0,00 €

Funky/Hip Hop (2dies/setmana)

0,00 €

Funky/Hip Hop (3dies/setmana)

0,00 €

ESCOLA D'ESQUENA/HIPOPRESSIUS/POSTPART
Sense abonament (trimestral)

Tarifa/trimestre

Escola esquena/hiporessiva (1d/s.)

38,00 €

Escola esquena/hiporessiva (2d/s.)

65,00 €

Amb abonament (mensual)

Tarifa/mes

Escola esquena/hiporessiva (1d/s.)

5,00 €

Escola esquena/hiporessiva (2d/s.)

7,00 €

QUOTES PER L’OBTENCIÓ DEL CARNET D’USUARI DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
PER PERSONA I ANY:
Tarifa
Menors de 18 anys

12.00 €

Majors de 18 anys

25,00 €

Jubilats

15,00 €

Menors de 18 anys (que pertanyin a una entitat esportiva)

10,00 €

Majors de 18 anys (que pertanyin a una entitat esportiva)

20,00 €

LLOGUER DE PISTES ESPORTIVES I CAMP DE FUTBOL CADA HORA:
Tarifa
Usuaris amb carnet

GRATUÏT

Usuaris sense carnet (preu per persona)

3,00 €

Entitats esportives locals (dins del Consell d’Esports)

GRATUÏT

Entitats esportives, grups o Empreses

A CONVENIR

-

Suplement per despesa de llum hora:


Usuaris amb carnet

GRATUÏT



Usuaris sense carnet (preu per persona)

0,50 €



Entitats esportives locals (dins del Consell d’Esports)

GRATUÏT



Entitats esportives, grups o empreses

A CONVENIR

LLOGUER DE LES SALES POLIVALENTS (INSTAL.LACIONS ESPORTIVES PER HORA):
Tarifa
Usuaris amb carnet

GRATUÏT

Usuaris sense carnet (preu per persona)

2,00 €

Entitats esportives locals (dins del Consell d’Esports)

GRATUÏT

Entitats esportives, grups o Empreses

A CONVENIR

Tarifa
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37,00 €

Funky/Hip Hop (3dies/setmana)

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Funky/Hip Hop (2dies/setmana)

A CONVENIR

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Lloguer de les instal.lacions esportives amb finalitat no esportiva
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LLOGUER DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES AMB FINALITAT NO ESPORTIVA:
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Signat per:
Document signat per PERE GARRIGA SOLA - DNI (TCAT)
Diputació de Girona

en data 09/12/2020

