
  

  

Expedient núm.: 1684/2020 
Acord del Ple d'Aprovació Provisional 
Procediment: Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora 
Data d'iniciació: 11/12/2020 

  

  

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per 
procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa  per al 
complex piscines i instal·lacions esportives.  

Conforme  a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i segons la 
proposta de Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple d'aquest 
Ajuntament, prèvia deliberació i per majoria ___________ del nombre legal de 
membres de la Corporació, 

  

ACORD 

  

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa 
per al complex piscines i instal·lacinos esportives. 

 

Es modifica l'article 6 – quota tributària quedant de la següent manera: 

1. Accés a la zona de piscines 
 Empadronats No Empadronats 

 
a) Entrada individual qualsevol edat (dilluns a 

divendres) 
b) Entrada individual qualsevol edat (dissabte- 

diumenge i festiu) 

4,00 € 
 

5,00 € 

8,00 € 
 

10,00 € 

b) Abonament per a tota la temporada   
 De 3 a 12 anys 25,00€ 70,00 € 
 De 13 a 65 anys 30,00€ 140,00 € 
 Majors de 65 anys 6,00 € 50,00 € 

(en el cas de famílies nombroses i/o monoparentals empadronades, persones amb 
discapacitat superior al 33%, prèvia acreditació, un 20% de descompte) 
Els abonaments demanats posteriorment al dia 15 d’agost, tindran una bonificació del 
50 per 100 

c) Participació als cursos de natació (setmana) 30,00€  
 

2. Ús privatiu de les pistes de tennis, poliesportives, rocòdrom:  
Pistes Poliesportives (codi POL1/POL2)   

- Veïns d’Alpicat 13€/pista/hora 15€/pista/hora 
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- No veïns d’Alpicat 20€/pista/hora 23€/pista/hora 
Rocòdrom (codi ROC) 

- Soci CE Alpicat 2€/persona 
- No soci CEA, veïns d’Alpicat 4€/persona 
- No veïns d’Alpicat 6€/ persona 

Pavelló Municipal d’esports “Antoni Roure Vila” 
(codi PAV) 

- Per hora segons disponibilitat 50,00€ 
Camp de Futbol (codi CAMP) 

- Per hora segons disponibilitat 50,00€ 

1- Club de Tennis i Pàdel Alpicat (pistes de pàdel i tennis):
a. Formació fins a 30 anys: pista tennis1 gratuïta
b. Esportistes federats: pista tennis 1 gratuïta
c. Resta de formació pista 1 i pista 2: 5 €/hora
d. Competicions: Pistes gratuïtes
e. Estades, campus i esdeveniments: Sol·licitar instal·lacions a l’Ajuntament. 
f. Preus socis pistes 1 i 2 de tennis:

i. Soci Tennis Jove (<=30 anys) : 1’5 €/pista/hora (3’5 € si s’encenen llums)
ii. Soci Tennis: 3 €/pista/hora (5€ si s’encenen llums)

g. Preus socis pistes 1 i 2 de pàdel:
i. Soci Tennis Jove (<=30 anys): 5 €/pista/hora (6 € si s’encenen llums)
ii. Soci Tennis: 8 €/pista/hora (10 € si s’encenen llums)

2- Associació Esportiva Pàdel Alpicat (pistes de pàdel):
a. Formació fins a 30 anys: pista padel 1 gratuïta
b. Esportistes federats: pista padel 1 gratuïta
c. Resta de formació pista 1 i pista 2: 5 €/hora
d. Competicions: Pistes gratuïtes
e. Estades, campus i esdeveniments: Sol·licitar instal·lacions a l’Ajuntament. 
f. Preus socis pistes 1 i 2 de pàdel:

i. Soci Pàdel Jove: 5 €/pista/hora (6 € si s’encenen llums)
ii. Soci Pàdel:

1. 5 €/pista/hora de les 09:00h a les 17:00h
2. 8 €/pista/hora (horari diürn a partir de les 17:00h)
3. 10 € si s’encenen llums

g. Preus socis pistes 1 i 2 de tennis:
i. Soci Pàdel Jove (<=30 anys): 5 €/pista/hora (6 € si s’encenen llums)
ii. Soci Pàdel: 8 €/pista/hora (10 € si s’encenen llums)

Requisits: 
- Formadors/es contractats

(relació laboral)

- Control d’alumnes (llistats i

horaris de classes)

Requisits: 
- Formadors/es contractats

(relació laboral)

- Control d’alumnes (llistats i

horaris de classes)
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3- Preus generals pistes de tennis: 

a. Empadronats/des a Alpicat: 5 €/pista/hora (7 € si s’encenen llums) 
b. Empadronats/des Joves a Alpicat: 2,5 €/pista/hora (4,5 € si s’encenen llums) 
c. No empadronats/des a Alpicat: 15 €/pista/hora (17 € si s’encenen llums) 

 
4- Preus generals pistes de pàdel: 

a. Empadronats/des a Alpicat: 10 €/pista/hora (12 € si s’encenen llums) 
b. Empadronats/des Joves a Alpicat: 5 €/pista/hora (6 € si s’encenen llums) 
c. No empadronats/des a Alpicat: 24 €/pista/hora (28 € si s’encenen llums) 

CONDICIONS 
a. Fer la reserva prèvia mitjançant la plataforma Reserva Play. 
b. L’usuari que fa la reserva ha de ser necessàriament un dels participants. 
c. La pista s’ha d’abandonar un cop finalitza l’horari de la reserva, deixant la porta 

tancada. No està permès deixar entrar a ningú al sortir. 
d. S’ha d’accedir a les pistes amb vestuari i calçat esportiu (sola de goma), quedant 

prohibit accedir-hi amb calçat i roba de carrer o jugar amb el tors nu. 
e. Dins la pista no es poden entrar elements com patinets, pilotes que no siguin de 

pàdel i/o tennis, elements de vidre, ni elements que no estiguin directament 
relacionats amb l’esport del tennis o el pàdel.  

f. Dins de la pista no hi podrà haver ningú aliè al joc. 
g. L´usuari de la plataforma és personal i intransferible. 

 
RESERVES 
a. La reserva de les pistes s’haurà de fer a través de l’aplicació ReservaPlay. 
b. La cancel·lació de reserves únicament serà possible:  

1. Abans de les 24 hores immediatament anteriors a la hora de la reserva. 
2. Perquè les condicions meteorològiques impossibilitin dur a terme l’activitat. 
3. Causes de força major. 

(En qualsevol cas s’haurà de sol·licitar la cancel·lació de la reserva al correu electrònic 
esports@alpicat.cat)  
c. Qui estigui empadronat a Alpicat podrà reservar dins dels 30 dies anteriors a la 

reserva. 
d. Qui no estigui empadronat a Alpicat només podrà reservar dins de les 24 hores 

anteriors a la reserva. 

3. Ús privatiu del Parc del Graó 
Ocupació per part d’entitats cíviques, culturals o recreatives, al dia. 200,00€ 
Fiança a retornar un cop que comprovat el parc es troba en les 
condicions idònies i de netedat 

200,00€ 
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Entitats públiques d’Alpicat  
(degudament donades d’alta en el registre d’entitats de 
l’Ajuntament) 

exempt 

 

Es modifica l'article 9 – infraccions i sancions quedant de la següent manera: 

L'Incompliment d'algun dels requisits establerts en l'ordenança será sancionat amb el 
bloqueig de l’usuari amb el qual s'hagi comés la infracció a la plataforma durant el 
termini de dos mesos.  

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació aprovat per l’Ajuntament 

 

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

  

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [http://alpicat.eadministracio.cat]. 

  

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en 
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

  

QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest 
assumpte  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 




