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Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL, I L’ÚS
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, 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
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.
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.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf primer.- Pistes de tennis, frontó i pàdel
Per cada hora d’utilització de les pistes de tennis o frontó
Adults (a partir de 16 anys i fins els 64 anys)
Abonament per a deu hores (impersonal)
Abonament anual (personal i intransferible) vàlid de 09:00 a 18:00 hores

Tarifa
3,50 €
27,50 €
125,00 €
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Per cada hora d’utilització del llum de les pistes
Per lloguer de raquetes
Penalització en cas de pèrdua de raqueta
Epígraf segon.- Piscines
Entrades diàries
Infantils
Adults (els qui compleixin 15 anys en l’any en curs)
Abonaments
Infantils temporada
Adults temporada (els qui compleixin 15 anys en l’any en curs)
Abonament per a deu dies (impersonal)
Epígraf tercer.- Pavelló
Lloguer per cada hora durant el dia (prèvia sol·licitud i autorització expressa)
Lloguer per cada hora durant la nit (prèvia sol·licitud i autorització expressa)
Tanca de publicitat (cost de la tanca i instal·lació a càrrec de l’anunciant)
Epígraf quart.- Camp de futbol
Lloguer camp de futbol (mínim 2 h., prèvia sol·licitud i autorització expressa)

4,00 €
2,50 €
20,00 €
3,00 €
4,00 €
33,00 €
48,00 €
27,50 €
50,00 €
60,00 €
154,50 € / any
50,00 € / h.

2. Reduccions:
-

Els majors de 65 anys, els jubilats i els aturats de llarga durada (entenent com a tal la
superior a l’any) tindran dret a una reducció del 85% de l’entrada a la piscina, sigui entrada
o abonament.

-

Les persones que es trobin en situacions d’escassa capacitat econòmica, tindran dret a una
reducció del 85% de l’entrada a la piscina, sigui entrada o abonament.

S’entendrà que tenen escassa capacitat econòmica els passius o persones beneficiaries de la
Renda Mínima d’Inserció, Pensió no contributiva o prestacions no contributives del SEPE (Subsidi
d’atur, Renda Activa d’Inserció, Prepara’t...). Aquest beneficiaris caldrà que no disposin de
rendiments patrimonials i/o ingressos per unitat familiar superiors al SMI/persona de l’any en curs.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud al Registre
d’entrada de l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació econòmica de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys:
o Fotocòpia del DNI.
o Volant d’empadronament.
o Còpia de l’última declaració d’IRPF
En cas de no fer la declaració de la renda:
 Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social (original i actual).
 Imputacions de dades fiscals.
 En cas de ser treballador per compte d’altri: Totes les nòmines dels darrers 12 mesos.
(fotocòpia).
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 Certificat de l’OTG en què s’especifiqui si ha cobrat alguna prestació i, en cas afirmatiu, que
indiqui el import mensual de la prestació i el temps de durada (original).
 Certificat de la Seguretat Social en que s’especifiqui si s’ha cobrat alguna prestació (PIRMI,
jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat…). En cas afirmatiu ha d’indicar l’import mensual de
la prestació i el temps de durada (original).
 En cas que hagi treballat: certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF dels 12
mesos anteriors al de la sol·licitud (de cada empresa que hagi treballat), o bé, totes les
nòmines d’aquells 12 mesos (fotocòpia).
Des del Departament de serveis socials es podrà sol·licitar la documentació complementària
necessària per a determinar la situació d’escassa capacitat econòmica. Aquest departament
informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.
La concessió d’aquest benefici serà vàlid per a tota la temporada d’estiu de l’any de la seva
sol·licitud.
2.1. Reduccions per abonaments de temporada:
-

Per família nombrosa/monoparental amb acreditació del títol de família nombrosa /
monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya una reducció del 25% per cada
membre.

-

Per unitat familiar, composta de quatre membres una reducció del 20%. Per a gaudir
d’aquesta tarifa reduïda és imprescindible ta tramitació conjunta dels quatre abonaments.

-

Pels alumnes dels cursets aquàtics, quan sol·licitin l’abonament els clubs, una reducció del
25%.

-

Els monitors de clubs, una reducció del 50%.

3. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
-

Els disminuïts físics o psíquics, acreditats mitjançant carnet de la Generalitat.

-

Els disminuïts físics o psíquics, respecte als quals els Serveis Socials municipals hagin
emès informe favorable.

-

Els nens fins a 5 anys.

4. Les persones fins a 16 anys i els majors de 65 anys tindran l’entrada gratuïta a les pistes de
tennis, frontó i pàdel.
5. L’ús de l’abonament anual per a les pistes de tennis, frontó i pàdel està limitat des de l’obertura de
les instal·lacions fins les 18:00.
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Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa 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 taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació
del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 8. 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.
3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina.
4. 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 9. Infraccions i sancions
1. 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.
2. En el cas que es reservin pistes i no s'utilitzin sense haver anul·lat amb 24 hores d’antelació, es
bloquejarà el compte de l'usuari fins passats 30 dies de la reserva no anul·lada.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb 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.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2017 començarà a
regir el dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

