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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINA
MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que preveuen els articles 57 i 20.4 o) del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb allò que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i
altres serveis anàlegs.
Article 2n.- Fet imposable
Consisteix en la prestació del servei públic d’instal·lacions esportives municipals, que inclou la
utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 3r.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4t.- Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques, jurídiques o entitats, en els supòsits i abast
que assenyalen els articles 41 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Concurrència d’obligats tributaris.
La concurrència de diversos obligat tributaris en un mateix pressupost d’una obligació, determinarà
que quedin solidàriament obligats davant l’Ajuntament al compliment de totes les prestacions, tal i
com també es determina a l’article 35.7 de la Llei General Tributària.
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
Tarifa 1.- PISCINA MUNICIPAL
a) Entrada un dia
b) Abonament : lot de 10 entrades
c) Abonament : lot de 25 entrades
d) Abonament familiar, tota la temporada
(cònjuges i descendents en primer grau)
e) Abonament individual, tota la temporada
f) Abonament individual jubilats, tota la temporada
g) Cursos de natació i aquagym (abonats)
h) Cursos de natació i aquagym (no abonats)

2,95 euros
18,74 euros
40,92 euros
109,89 euros
52,65 euros
36,85 euros
40,00 euros
43,00 euros
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Tarifa 2.- RESTA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
a) Ús del pavelló:
Puntual
Continuat
b) Ús de la pista poliesportiva per a tenis
c) Ús de la pista de pàdel:
Horari de 09:00 a 16:00 hores
Horari de 16:00 a 23:00 hores
Per a realització de classes amb monitor
Per reserva anul·lada amb menys de 24 hores
d’antelació, excepte força major

40,00 euros/hora
5,00 euros/hora
6,00 euros/hora
6,00 euros/hora
8,00 euros/hora i mitja
12,00 euros/hora
16,00 euros/hora i mitja
4,00 euros/hora
10,00 euros

S’entendrà que l’ús del pavelló es continuat quan es sol·liciti la seva utilització amb caràcter
periòdic.
En cas d’ús puntual del pavelló, s’estableix una fiança per un import igual a la quota tributària, que
haurà de ser dipositada en el moment de la sol·licitud i que es tornarà prèvia comprovació de l’estat
de les instal·lacions.
Si la reserva de la pista de pàdel es troba en part dintre de l’horari de matí, i en part dintre del de
tarda, s’aplicarà la tarifa de la franja horària on es produeixi el començament de l’activitat.
L’Ajuntament pot anul·lar en qualsevol moment les reserves d’activitats, per causes d’interès
general i per a la realització d’activitats d’interès municipal.
Article 7è.- Reduccions de la taxa
Tenint en compte criteris genèrics de capacitat econòmica, quan l’ús dels serveis esportius
municipals es realitzi per associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats,
actuacions o finalitats culturals, esportives, escolars, etc., que siguin considerades d’interès
municipal, es podrà adaptar la quantia de les quotes previstes a l’article anterior amb les reduccions
que en cada cas s’hagin establert.
En concret, es preveuen les següents:
- En cas d’utilització dels serveis esportius municipals per part dels centres educatius en el
desenvolupament de les seves finalitats educatives envers els alumnes del municipi, s’aplicarà
l’exempció de les taxes que corresponguin.
- En cas d’utilització del pavelló municipal per associacions o entitats que tinguin entre les seves
finalitats socials la promoció de la pràctica del futbol al municipi, s’aplicarà l’exempció de la taxa
corresponent.
- En cas d’utilització de la pista de pàdel en horari de 09:00 a 16:00 hores o de 16:00 a 23:00 hores
per associacions o entitats que tinguin entre les seves finalitats socials la promoció de la pràctica
d’aquest esport al municipi, s’aplicarà una reducció del 12,5% sobre la quota tributària general,
per cada soci o membre de l’associació o entitat corresponent que participi en el partit
(acumulatiu fins un màxim 4 membres per reserva - 50% de reducció).
Article 8è.- Meritament
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent, o bé en el
moment de la utilització dels serveis.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que està establert en la Llei
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General Tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de juny de 2017, entrarà en
vigor en el moment de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

Text publicat al BOP núm. 184 de 22 de setembre de 2017
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