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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS CAN BANÚS
(SEM CAN BANÚS)
Article 1r. Concepte i naturalesa
1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix els preus públics corresponents als serveis i activitats
prestades als Serveis Esportius Municipals can Banús (SEM can Banús) dins l’àmbit
dels equipaments esportius de la Piscina Municipal, el Pavelló Poliesportiu i les Pistes
Exteriors de can Banús.
2. El Ple de l’Ajuntament, podrà delegar a la Junta de Govern Local l’establiment i fixació
dels Preus Públics, de conformitat amb l’article 23.2 b de la Llei 7/85, de 2 d’abril i
l’Ordenança fiscal núm. 30 Reguladora dels preus públics.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones
o entitats que es beneficiïn dels serveis prestats o realitzats als Serveis Esportius
Municipals can Banús (SEM can Banús), ja sigui com usuaris matriculats o esporàdics.
Article 3er. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta Ordenança, tret de les que
es detallen a continuació:
1. Gaudiran de la tarifa reduïda, que consta a l’annex de tarifes, els subjectes passius que
acreditin ser jubilats, majors de 60 anys, discapacitats, aturats, o estar en situació de
vulnerabilitat social. Aquesta acreditació s’efectuarà mitjançant el document emès per
l’òrgan competent, les normes específiques d’aplicació d’aquesta reducció es detallen a
l’article 5, punt 15, d’aquesta ordenança.
2. La utilització del Pavelló serà gratuïta per a les escoles i entitats esportives del municipi
de Vilassar de Dalt en els següents casos:
a) Les escoles, quan la utilització es faci dins de l’horari escolar.
b) Les entitats esportives, quan la utilització es faci en hores i dies i prèviament
acordats.
Per obtenir aquesta gratuïtat, tant les escoles com les entitats esportives hauran de
signar un conveni amb l’Ajuntament.
Article 4rt. Quota i acreditament
1. Les quanties dels preus públics venen detallades en l’annex d’aquesta ordenança per
cadascun dels serveis i activitats de que es tracti.
2. L'obligació de pagament dels preus públics detallats en l’annex neix amb la
formalització de la matricula o amb la sol·licitut de qualsevol servei i romandrà en vigor
fins que es formalitzi per escrit la baixa en l’activitat o servei.
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3. El quadre de tarifes del SEM can Banús estarà exposat al públic permanentment en un
lloc visible de la recepció tant de la Piscina Municipal com del Pavelló Poliesportiu can
Banús.
Article 5è. Normes particulars de gestió
1. L’ajuntament pot exigir el pagament dels preus públics en règim de liquidació,
autoliquidació, ingrés directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament via
domiciliació bancària.
2. Les quotes dels abonats i de les activitats del SEM can Banús corresponents al mes en
curs es cobraran entre el dia 1 i el dia 10 del mes en curs.
3. Les baixes s’hauran de comunicar per escrit abans del dia 25 del mes perquè siguin
efectives el mes següent.
4. Només per causes de força major (malaltia, lesions o embaràs), acreditades
documentalment (amb certificat mèdic), es podrà causar baixa temporal de la quota
d’abonament, sense perdre els drets de matrícula, amb una durada màxima de 4
mesos.Transcorreguts els 4 mesos sense la reincorporació a l’activitat causaran baixa
automàtica i caldrà abonar novament els drets de matrícula si es decideix continuar
gaudint de l’abonament. En cap cas es podrà causar baixar temporal en els inscrits als
cursets infantils.
5. El cost dels abonaments es calcula sobre el preu anual dividit en 12 mensualitats per
facilitar el seu pagament.
6. Quan per causes no imputables als usuaris les activitats no es prestin serà procedent la
devolució de l’import corresponent o una contraprestació equivalent.
7. Es prorratejaran les quotes proporcionals a la data d’inici en les activitats un cop
començat el mes natural. Així, es podrà iniciar el gaudiment del servei en qualsevol
moment abonant únicament la part proporcional de la quota corresponent al període.
8. El pagament dels preus públics per les assistències puntuals relacionats a la tarifa
s’efectuaran en el moment d’entrar al recinte.
9. El no pagament d’una quota permetrà a l’Ajuntament impedir a l’usuari deutor gaudir
del servei i se’l donarà de baixa directament a partir del segon rebut retornat, encara
que els rebuts no siguin consecutius.
10. Els rebuts tornats, s’hauran de passar a recollir per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), per tal de fer el pagament a les entitats bancàries que s’indiqui. L’usuari no
podrà accedir a les instal·lacions fins que no aporti l’acreditació del pagament a la
recepció del SEM can Banús (recepció de la Piscina Municipal).
11. Les liquidacions i el seu cobrament, dels lloguers d’espais del pavelló, la publicitat del
pavelló i la classe grupal dirigida, seran practicades pel personal municipal. Inicialment
caldrà fer la sol·licitud de l’espai o servei a través del correu electrònic
loirefa@vilassardedalt.cat i un cop confirmada la reserva per part del pavelló, es farà
arribar a l’usuari la notificació de la liquidació corresponent per poder fer el pagament
en entitat bancària i entregar una còpia al pavelló prèviament a l’ús. S’entén que els
usuaris hi donen la seva conformitat pel sol fet de sol·licitar les instal·lacions o els
serveis
12. El cost inicial del vinil que s’hagi d’anunciar al pavelló anirà a càrrec de l’anunciant. Es
prorratejarà la quota anual per mesos en funció de la data d’alta de l’anunci al pavelló
pagant així només la part proporcional de la quota anual. El mateix prorrateig es farà en
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funció de la data de baixa de l’anunci. El càrrec de la publicitat es domicilia
generalment a finals de l’any natural. En el moment de la baixa serà retirat l’anunci del
pavelló.
13. Els abonaments ofertats als usuaris són els següents:
a)
b)
c)
d)

Abonament integral: bany lliure, sala de fitness i activitats dirigides (sala i aigua).
Abonament piscina: bany lliure i sala de fitness.
Abonament activitats dirigides: totes les activitats dirigides de sala i aigua.
Abonament una activitat dirigida: una única entrada setmanal a una activitat
dirigida fixa.

*L’edat mínima per gaudir de l’abonament de piscina és de 4 anys.
14. Els preus públics dels serveis es diferencien segons aquestes categories:
a) Infantil: usuaris entre 4 i 13 anys.
b) Juvenil: usuaris entre 14 i 25 anys.
c) Adult: usuaris a partir de 26 anys.
d) Reduït: jubilats, ≥60 anys, discapacitats, aturats i persones en situació de
vulnerabilitat social.
e) Familiar: a partir de dos usuaris empadronats al mateix domicili.
15. Per poder gaudir del preu “reduït” (categoria d), els interessats hauran de sol·licitar
l’aplicació d’aquest preu i aportar la documentació que acrediti: el grau de la
discapacitat, la pensió per jubilació, el subsidi d’atur o l’informe de vulnerabilitat social,
emesos en cada cas, per l’òrgan competent, en tots els casos caldrà aportar còpia del
DNI.
a) La resolució del grau de discapacitat emesa pel Departament de Treball i afers
socials de la Generalitat de Catalunya o l’ICASS (Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials) o per una altra comunitat autònoma sempre que estigui
homologada per l’ICASS.
Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per
incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que
tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir
d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una
discapacitat en grau igual al 33% a tots els efectes i el document que acredita
aquesta circumstància és la resolució de l’INSS o de Classes passives, per tant
no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat.
b) La pensió per jubilació emesa per l’Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS), excepte els treballadors del mar, que correspon a l’Institut Social de la
Marina. La condició de pensionista per jubilació o retir per incapacitat pot ser
acreditada per una resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o bé del
Ministeri de Defensa reconeixent.
c) DNI o altre document acreditatiu de ser major de 60 anys.
d) El subsidi d’atur (certificat integrat) emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) de la Generalitat de Catalunya que s’haurà de presentar cada mes entre
els dies 20 i 25 per a poder continuar gaudint de la quota.
e) Informe de la situació de vulnerabilitat social de la persona o família, emès pels
serveis socials municipals de Vilassar de Dalt.
16. Per poder gaudir del preu “familiar”, tots els membres abonats al SEM hauran d’acollirse a la quota familiar excepte pel preu “reduït”.
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17. El tiquet grup piscina (mínim 10 usuaris) s’aplicarà als grups o col·lectius (centres
escolars, entitats esportives, institucions educatives, etc.), que acreditin
documentalment aquesta condició, i que sol·licitin els serveis que contemplen un preu
per grup i que assisteixin un mínim de 10 o més persones alhora. El servei es
concretarà en funció de la disponibilitat horària i del personal del servei.
18. El tiquet grup piscina (mínim 10 usuaris i màxim 1 hora de durada) s’aplicarà als grups
o col·lectius (centres escolars, entitats esportives, institucions educatives, etc.), que
acreditin documentalment aquesta condició, i que vulguin fer un bany de xipolleig sense
dret a dutxes. El servei es concretarà en funció de la disponibilitat horària i del personal
del servei.
19. El tiquet d’activitats o jornades especials s’aplicarà per aquells esdeveniments puntuals
amb alta participació, organitzats pel consistori, com per exemple classes dirigides
grupals puntuals (mínim 15 persones), cinema a la fresca, piscina nocturna, diada per
l’esclerosi múltiple,...
20. El preu de lloguer de piscina per a ús exclusiu, i per una hora de durada, s’aplicarà a
aquells col·lectius o persones que ho sol·licitin, i sempre que sigui possible en funció
de la programació o disponibilitat horària de l’equipament.
21. La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
22. L’inici dels cursets de natació d’adults coincidirà amb la reobertura de la piscina
després de la temporada d’estiu.
23. L’inici dels cursets de natació infantils coincidirà amb la reobertura de la piscina
després de la temporada d’estiu pels cursetistes que hagin reservat plaça durant el
mes de juny, i la primera setmana d’octubre pels nous cursetistes.
24. L’inici dels cursets infantils del pavelló coincidirà amb l’inici del curs escolar.
25. Els cursets de natació infantils i els de gimnàstica artística acabaran la tercera setmana
de juny coincidint amb el final del curs escolar. Per això causaran baixa
automàticament a l’activitat excepte els que hagin fet la reserva de plaça.
26. Els cursetistes infantils i adults del SEM can Banús que vulguin continuar l’activitat el
curs següent faran la reserva de plaça durant el mes de juny. L’import de la reserva de
plaça serà l’equivalent a la meitat de la quota d’un mes i es descomptarà de la quota
del mes de setembre. Aquest import de no es retornarà en cas de renunciar finalment a
l’activitat.
27. Les activitats dirigides al gimnàs del Pavelló començaran la primera setmana de
setembre i les activitats dirigides aquàtiques començaran, a la Piscina Municipal,
coincidint amb la reobertura de la piscina després de la temporada d’estiu. Totes elles
finalitzaran el dia 31 de juliol.
28. Durant el mes d’agost no hi haurà activitats dirigides, però els abonats a aquestes
quotes podran gaudir de l’accés a la piscina i a la sala de fitness.
29. Per tal de realitzar les tasques de manteniment anual la piscina romandrà tancada
aproximadament uns 15 dies durant el mes de setembre, sempre en funció de les
necessitats de l’equipament en aquell moment. Durant aquests dies els abonats podran
gaudir de l’oferta d’activitats dirigides.
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30. L’horari de la piscina durant el període d’hivern s’iniciarà a partir de la segona quinzena
de setembre i fins l’última setmana de juny (les dates exactes es comuniquen als
usuaris anualment). Aquest horari és de dilluns a dijous de 7 a 22 h. Divendres de 7 a
14 h. i de 16 a 22 h. Dissabte de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. Diumenge de 9 a 13 h.
31. L’horari de la piscina durant el període d’estiu serà aproximadament a partir de l’1 de
juliol fins aproximadament finals d’agost, en funció del calendari, que ja s’informa
prèviament als usuaris. Aquest horari és de dilluns a dissabte de 9 a 20 h. i diumenge
de 9 a 15 h.
32. Tant durant l’horari d’hivern com el d’estiu no es permetrà l’entrada a l’equipament de la
piscina mitja hora abans de l’hora de tancament. Els usuaris que siguin a dins, hauran
de deixar la piscina i la sala de fitness un quart d’hora abans del tancament de
l’equipament.
33. L’Ajuntament es reserva el dret de restringir la venda d’entrades puntuals o l’accés
d’abonats si l’aforament de la piscina no ho permet, o bé quan la compatibilitat amb les
activitats que s´hi duen a terme no sigui possible (cursets, dirigides o altres).
34. En cas de pèrdua de la clau de l’armariet individual s’haurà d’abonar el cost de la seva
reposició.
35. L’edat mínima per entrar a la sala de fintess és de 16 anys. Els abonats que tinguin
entre 14 i 16 anys hauran d’entrar acompanyats del pare / mare o tutor/a.
36. Els cursets infantils del pavelló són a partir de 5 anys d’edat.
37. Per poder gaudir de les activitats dirigides s’ha de tenir mínim 14 anys.
38. La matrícula al SEM can Banús serà gratuïta per la primera inscripció als serveis. A
partir de la segona inscripció s’haurà de fer efectiva.
39. El SEM can Banús de l’Àrea d’esports tindrà el dret de fer promocions puntuals de
matrícula gratuïta o altres promocions, sense cost econòmic, en funció dels objectius
estratègics que es marquin en cada moment, per accedir als serveis esportius.
40. La matrícula als cursets serà sempre obligatòria.
41. L’Ajuntament exigirà la matrícula (quan s’escaigui) i la primera mensualitat en règim
d’ingrés directe o liquidació que caldrà presentar a recepció. Les successives quotes
obligatòriament es passaran al cobrament via domiciliació bancària.
42. Durant els mesos de juny, juliol i agost no es podran fer nous abonaments (abonament
integral i piscina) ni canvis de quota. Sí que es podran fer nous abonaments per
activitats dirigides i per una sola activitat dirigida.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, en 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.
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Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 de desembre de
2018, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2019 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s'han
modificat restaran vigents.
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ANNEX – PREUS PÚBLICS
ABONAMENTS
ABONAMENT INTEGRAL
Juvenil
Adult
Reduït
Familiar

35,83 €
44,79 €
26,88 €
39,19 €

ABONAMENT PISCINA
Infantil
Juvenil
Adult
Reduït
Familiar

15,68 €
25,75 €
27,99 €
10,64 €
18,24 €

ABONAMENT ACTIVITATS DIRIGIDES
Juvenil
Adult
Reduït
Familiar

27,99 €
35,83 €
18,48 €
22,40 €

ABONAMENT 1 ACTIVITAT DIRIGIDA
Únic

20,16 €

* Preus mensuals

CURSETS
PISCINA

ABONAT

NO ABONAT

Nadons 1 dia setmana (4 mesos-2 anys)
Natació 1 dia setmana
Natació 2 dies setmana
Natació 3 dies setmana
Natació 4 dies setmana
Natació tarifa reduïda 1 dia setmana
Natació tarifa reduïda 2 dies setmana
Natació grups o centres escolars 1 dia setmana
Natació grups o centres escolars 2 dies setmana
Intensiu mes de juliol
Intensiu juliol (només 1a o 2a quinzena)
PAVELLÓ

21,27 €
35,83 €
51,00 €
64,00 €
19,03 €
30,23 €
123,18 €
70€

33,59 €
33,59 €
47,03 €
65,50 €
80,50 €
27,99 €
39,19 €
29,12 €
44,79 €
123,18 €
70€

1 dia setmana
2 dies setmana

21,27 €
35,83 €

* Preus mensuals
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PASSIS TEMPORADA D’ESTIU
PISCINA

BONUS 5

BONUS 10

ENTRADES

ENTRADES

Infantil (4 a 13 anys)

17,00 €

Juvenil (14 a 25 anys)
Adult (a partir de 26 anys)
Reduït
Familiar (a partir de 2 usuaris empadronats)

17,00 €
23,00 €
14,00 €
--------

PASSIS MENSUALS
1 mes

2 mesos

3 mesos

30,00 €

51,00 €

63,75 €

76,50 €

30,00 €
40,00 €
25,00 €
--------

56,60 €
63,25 €
45,43 €
51,75 €

66,70 €
92,00 €
56,35 €
69,00 €

82,80 €
120,75 €
67,28 €
86,25 €

ENTRADES PUNTUALS PISCINA I ACTIVITATS DIRIGIDES
ENTRADES PUNTUALS
Tiquet Nen
Tiquet Juvenil
Tiquet Adult
Tiquet Reduït
Tiquet grup piscina (mínim 10 usuaris)
Tiquet grup piscina (mínim 10 usuaris i màxim 1h.)
Tiquet activitats, jornades especials o classe grupal
Lloguer de piscina ús exclusiu per una hora
Lloguer d’un carril per una hora

4,25 €
4,60 €
5,65 €
3,60 €
3,85 €
1,50 €
2,00 €
100,00 €
50,00 €

ALTRES PREUS
MATRÍCULES, RESERVES, FIANCES,...
Matrícula abonament
Matrícula curset
Reserva de plaça curset

30,00 €
6,00 €
50 % de la quota
20,00 €
2,70 €
10,00 €

Fiança armariet individual
Lloguer armariet individual
Cost reposició clau armariet
LLOGUERS D’ESPAIS I PUBLICITAT DEL PAVELLÓ
Lloguer d’1 hora de pista central interior pavelló
Lloguer d’1 hora d’1/3 de pista interior pavelló
Lloguer d’1 hora del gimnàs
Lloguer d’1 vestidor per un ús
Lloguer pista exterior
Plafó publicitari de 140 cm x 120 cm
Plafó publicitari de 280 cm x 120 cm
LLOGUERS D’ESPAIS CAMPUS ESPORTIUS*
Lloguer d’1 dia de pista central interior pavelló
Lloguer d’1 dia d’1/3 de pista interior pavelló

69,26 €
23,55 €
23,55 €
12,43 €
13,83 €
185,69 €
297,46 €

133,53 €
44,51 €
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24,28 €

Lloguer d’1 dia pista exterior
*Lloguer per dia (màx. 8 hores i 100 persones). Inclou dret a vestidors.
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