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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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 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.
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.
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Article 6
Tarifes
A- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada per cadascun dels
diferents serveis o activitats segons tarifa continguda en l’apartat següent:
1. Carnets de temporada:

Adults (des de 30 anys)
Matrimonis (per parella)
Joves (de 16 a 30 anys)
1 fill o menor de 6 a 15 anys

Euros
58,00 €
104,4 €
40,00 €
31,00 €

En cas de dos germans, de 6 a 15 anys, es podrà aplicar un coeficient corrector del 0,75
per a les dues taxes. En cas de tres germans o més, de 6 a 15 anys, es podrà aplicar un
coeficient corrector del 0,60 per a cada taxa.
Per poder gaudir dels carnets de temporada s’haurà d’acreditar la relació amb el municipi
de Teià d’algun membre de la unitat familiar, en primer grau, d’avis-néts i /o de tutoria
legal en els casos següents:
1. Que es trobi empadronat al municipi de Teià.
2. Que sigui contribuent pel concepte d’IBI al municipi de Teià.
3. Que sigui alumne de: - Escola bressol els Galamons
- CEIP el Cim
- SES Teià
4. Que treballi a Teià.
Els subjectes passius que ostentin la condició d’usuaris i monitors d’un Centre Residencial
d’Acció Educativa (CRAE) podran aplicar un coeficient reductor del 0,60 de la quota
corresponent als carnets de temporada.
Els subjectes passius en situació d’atur, que puguin acreditar un mínim de sis mesos
consecutius en aquesta situació mitjançant un informe de la Seguretat Social, podran
aplicar un coeficient corrector del 0,75 de la quota corresponent als carnets de temporada.
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de família
nombrosa o monoparental en la data de meritament de la taxa podran aplicar un coeficient
corrector del 0,75 de la quota de la taxa corresponent als carnets de temporada, no es
podran aplicar els coeficients correctors en aquest cas si ja s’han aplicat els del primer
paràgraf.
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2. Entrades:
Adults/Joves
Infants
Horari matí, de 10,30 a 15,00 hores
Horari migdia-tarda de 15 a 20 hores
Horari tarda, de 17,00 a 20,00 hores
Horari tarda infantil, de 17,00 a 20,00 hores

7,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
2,00 €

3. Abonaments de 10 entrades:
Adults/Joves
Infants
Horari matí, de 10,30 a 15,00 hores
Horari migdia-tarda de 15 a 20 hores
Horari tarda, de 17,00 a 20,00 hores

60,00 €
35,00 €
49,00 €
49,00 €
35,00 €

4. Duplicats de carnets de temporada:
Per cada duplicat

4,10 €

6. Cursos Activitats Aquàtiques:
2 h./setmana d’activitat, al mes
3 h./setmana d’activitat, al mes
5 h./setmana d’activitat, al mes

29,00 €
35,00 €
49,00 €

Els subjectes passius majors de 64 anys podran gaudir d’un coeficient reductor del 0,60
de la quota de la taxa corresponent als cursos de les activitats aquàtiques
B- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta els menors de fins
a 5 anys i els majors de 64 anys, sempre que acreditin la relació amb el municipi de Teià
de les maneres següents:
1. Que es trobi empadronat al municipi de Teià
2. Que sigui contribuent pel concepte d’IBI al municipi de Teià
3. Que sigui alumne de: - Escola bressol els Galamons
- CEIP el Cim
- SES Teià
4. Que treballi a Teià.
C- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta les persones amb
discapacitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb grau del 33% o superior.
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Així mateix, podran gaudir de l’exempció de pagament els acompanyants que tinguin la
condició de professionals de serveis socials, vetlladors, personal sanitari, monitors, o
similar d’una persona discapacitada que tingui reconegut el barem de necessitat
d’acompanyant que expedeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, sempre que
acreditin la relació amb el municipi de Teià de les maneres següents:
1. Que es trobi empadronat al municipi de Teià
2. Que sigui contribuent pel concepte d’IBI al municipi de Teià
3. Que sigui alumne de: - Escola bressol els Galamons
- CEIP el Cim
- SES Teià
4. Que treballi a Teià.
Article 7
Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació o realització de qualsevol
dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
L’import de la taxa dels abonaments per temporada es fa efectiu a les oficines municipals
contra el lliurament d’un comprovant que dóna l’Ajuntament. El pagament de les entrades
s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte.
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 8
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 FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener
del 2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o la seva derogació expresses.
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