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Ordenança fiscal núm.  
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS 

Article 1. Fonament legal i objectiu. 

Exercitant la facultat reconeguda a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i segons s’assenyala a l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la seva competència o per la utilització privativa o l’aprofitament especial dels 
béns de domini públic municipal, segons les normes contingudes a la secció 3ª del capítol III 
del títol I d’aquesta Llei, s’estableix en aquest terme municipal, una taxa per la prestació del 
servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal.  

Article  2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització, gaudi o aprofitament de les 
piscines municipals i instal·lacions complementàries per part de les persones usuàries. 
 

Article 3.Objecte. 

 La utilització dels serveis de piscines municipals, instal·lacions esportives i altres 
serveis.  

Article 4. Subjectes passius. 

Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així 
com les entitats a que es refereix l’Article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten o 
resulten beneficiades pels serveis assenyalats en aquesta Ordenança.  

Article 5. Responsables 
 
5.1 Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
5.2 La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei General Tributària. 

 
Article 6. Tarifes. 

La quota tributària de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

A) Per entrada al recinte de les piscines durant la temporada d’estiu: 

 

ENTRADA INDIVIDUAL (dia sencer o mig dia 
indistintament) 
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INFANTIL  (de 6 a 11 anys complerts) 2,50 € 

ADULT ( a partir de 12 anys ) 4,00 € 

 
 

B) Per abonament únic durant la temporada d’estiu: 
 

Excepcionalment es poden fer abonaments per mesos i la taxa s’aplicaria proporcionalment. 
 

ABONAMENTS DE TEMPORADA INDIVIDUAL:  

Fins a 5 anys  GRATUÏT 

De 6 a 11 anys (abonament individual) 25,00 € 

De 12 a 65 anys (abonament individual) 30,00 € 

A partir de 65 anys complerts (abonament individual) 25,00 € 

De 6 a 65 anys (abonament familiar) 

Cal presentar el certificat o volant de convivència  

25,00 €/persona 

De 6 a 65 anys (família nombrosa o monoparental) 

Cal presentar el carnet de família nombrosa o llibre de família 

20,00 €/persona 

 

Article 7. Meritació 
 

7.1. L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei, l’Ajuntament podrà exigir el 
dipòsit previ del seu import total o parcial. Fet imposable està constituït per la utilització 
dels béns enumerats en l’article anterior.  
 

7.2. L’obligació de contribuir neix des de que s’inicia la utilització mitjançant l’entrada en el 
recinte de les instal·lacions, i/o des de que s’utilitzen els serveis que es detallen en la 
tarifa d’aquesta exacció.  

7.3. El subjecte passiu són les persones naturals usuaris de les instal·lacions o serveis.  
 

Article 8. Administració i cobrança. 

Les quotes exigibles per aquesta exacció es liquidaran per cada acte i el pagament de les 
mateixes s’efectuarà de la següent manera: 

8.1 Les tarifes aplicables a les entrades diàries seran abonades en forma d'entrades en la 
taquilla de les instal·lacions de la piscina municipal amb caràcter previ a accedir a aquestes.  
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8.2 Les tarifes aplicables als abonaments de temporada seran objecte d'autoliquidació de 
manera que el subjecte passiu haurà de presentar justificant d'abonament de la 
corresponent taxa a les oficines municipals a fi d'emissió del corresponent abonament. 
 

Article 9. Devolució. 

Cas de no poder prestar-se el servei per causa imputable a l’Ajuntament, es retornarà 
l’import satisfet, no tenint dret a cap tipus d’indemnització.  

Article 10. Infraccions i sancions. 

Es considerarà infractors els que sense la corresponent autorització municipal i conseqüent 
pagament dels drets, portin a terme les utilitzacions o aprofitaments que assenyala aquesta 
Ordenança i seran sancionats d’acord amb el que es disposa en els articles 178 i següents 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i altra Legislació aplicable. 
 

Disposició Transitòria 

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i 
Preus Públics. 
 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió 
celebrada el 6 de novembre de 2020 , regirà des del dia 1 de gener de 2021 i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial els 
articles no modificats restaran vigents.  
 
Maldà, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
L’alcaldessa, 
Anna Maria Salla Xuclà 
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