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TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL

Article1.-Disposicions generals

D´acord amb el que preveuen els articles 58 i 20.4-o de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de l´esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis i
realització d´activitats a 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 a la
piscina municipal, en els termes establerts en l´art. 5 d´aquesta Ordenança, en que es
regulen les tarifes a aplicar.

Article 3.- Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques majors de
5 anys i menors de 65, les persones jurídiques, així com les entitats a que es refereix a l´art.
33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades de la prestació de
serveis o realització d´activitats a la piscina municipal.

Article 4.-Beneficis fiscals

No s´aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 5.-Quota tributària

1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa 1: Preu d’entrada, per dia:

     1.1) De 5 a 16 anys...................... 1,20,-  € ....  200.- ptes
     .     Més de 16 anys..... .................1,95,-  € ....  324.- ptes

1.2)  Quota a pagar pels grups de colònies, d’esbarjo i similars, sempre que el
responsable del grup ho sol·liciti a la Regidoria d’Esports i s’avinguin a la seva
programació.



           .De 5 a 16 anys.............................   0,60,- € . ......     100.-ptes
         .  Més de 16 anys............................   1,05,- €   .......    175.-ptes

     1.3) Posseïdors del Carnet Jove expedit per la Generalitat de Catalunya.

            De 5 a 16 anys...............................  0,90,- € .... .....     150.-ptes
     .     Més de 16 anys...............................  1,50,- € .........      250.-ptes

Tarifa 2:  Abonaments per tota la temporada:

     .Familiar...............................................  78,15,- € .......   13.003.-ptes
     .Individual............................................. 49,90,- € ..........  8.303.-ptes

Tarifa 3- Abonament mensual:

      .Familiar .............................................. 28,25,- € ... ..........4.700.-ptes
      .Individual ............................................18,95,-  € .... ........3.153.-ptes

Tarifa 4- Abonament de 10 entrades ......... 15,95,- € ...........   2.654.- ptes

Tarifa 5- Lloguer de la piscina per cursets, per hora ... 18,95,-€ .. 13.153.- ptes

Tarifa 6- Espais publicitaris a la piscina, per any ..... 49,90,-€ ...     8.303.- ptes
2- En exercici del que estableix l'article 24.4 de la LRHL 39/1988, de 28 de desembre
l'import de les tarifes 1,2,3,4 serà del 50% per a les següents persones físiques:

Discapacitats físics o psíquics
Persones en atur
Persones que acrediten tenir rendes inferiors al salari mínim interprofessional

El 50% de la tarifa s'aplicarà previ informe dels tècnics de Serveis Socials que valorarà la
concurrència de les circumstàncies anteriorment esmentades.
.
Article 6.-Acreditament i període impositiu

La taxa s´acredita i neix l´obligació de contribuir des del moment que es presti o realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats a l´article anterior.

Article 7.-Règim de declaració i ingrés

El pagament de la taxa pels serveis singulars relacionats a la tarifa núm. 1 s’efectuarà en el
moment d’entrar al recinte.



El pagament dels abonaments referits a la tarifa 2, 3 i 4 es sol·licitaran al mateix recinte a l’
encarregat, que procedirà a cobrar-los.

El pagament del servei referit a la tarifa 6 es podrà fer efectiu per semestres o anualitats.
En cas de desistiment abans de la finalització del periode anual, el preu no experimentarà
cap variació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada el dia 24
d´octubre de 2001, i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de desembre de
2001, entrarà en vigor el primer de gener de 2.002 i tindrà vigència mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial , els articles no modificats
restaran vigents


