
 

   

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. 

PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DELS SERVEIS EN LA PISCINA 
MUNICIPAL. 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

A l’empara del previst al article 20.6 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 2n.- Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de  la prestació de serveis i la realització d’activitats de competència local en la 
piscina municipal. 

 
Article 3r.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius de la tarifa, 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  4t.-  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 5è.- Beneficis fiscals. 

 S’aplicaran els que es determini en l’apartat següent 

 
Article 6è.- Quota tributària. 

 
La quantia de la prestació patrimonial regulada en aquesta Ordenança serà fixada per les tarifes 

contingudes als apartats següents: 

 

SERVEIS QUE ES PRESTEN PREU PÚBLIC 

1.ENTRADES GENERAL DIA 4 euros 

1.1. ENTRADA REDUÏDA NENS ( DE 3A 12 ANYS) 3 euros 

1.2. ENTRADA TERCERA EDAT 3 euros 

1.3. ENTRADA APARTIR DE LES 15:00 3 euros 

2.ABONAMENTS  

2.1. ABONAMENT TEMPORADA INDIVIDUAL  64 euros 

2.2. ABONAMENT TEMPORADA INFANTIL  54 euros 

2.3. ABONAMENT TEMPORADA TERCERA EDAT   54 euros 

2.4. ABONAMENT TEMPORADA FAMILIAR (4+1) 224 euros 

2.5 ABONAMENT 10 DIES INDIVIDUAL 36 euros 

2.5 ABONAMENT 10 DIES FAMILIAR (4+1) 116 euros 

  
 
 



 

   

 

  Article 7è.- Acreditament i període  impositiu. 

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la tarifa 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 tarifa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació 
del servei o   la realització d’activitats en la piscina municipal. 

 

Article 8è.- Règim de declaració i  d’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’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de formular 
la sol·licitud al bar de la piscina 

 

Article 9è. Normes de gestió 

La prestació del servei, així com els drets i les obligacions bàsiques entre l’entitat prestadora del servei 
i els usuari, i en general totes les normes de gestió de les prestacions patrimonials de caràcter públic 
no tributari del servei, s’ajustaran al que estableixi el corresponent Reglament de la piscina municipal i 
els plecs de condicions del corresponent contracte 

Disposició Final 

 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat completament el seu text en el Butlletí Oficial 

de la Província i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, per remissió a l'article 70.2 de la citada Llei. 

 
 


