ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
********************************

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS
SERVEIS DE PISCINA I ALTRES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES.

Art.1r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de la
Llei 39/88, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i per
donar compliment a la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del
Règim legal de les Taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la
utilització dels serveis de piscina i altres instal·lacions esportives, per
conversió de l’anterior preu públic, que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de
l’esmentada Llei 39/88.
Art. 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús de la piscina municipal i de les
altres instal·lacions esportives de titularitat pública.
Art. 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin l’ús o l’ocupació de la piscina municipal o de les instal·lacions
esportives.
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Art. 4t.- Exempcions i bonificacions.
No es contempla cap tipus d’exempció, bonificació o reducció en
l’ampliació d’aquesta taxa. Igualment, en el cas dels abonaments per
temporada, no es podran aplicar variacions per tal de procedir a la seva
adaptació a casos particulars.
Art. 5è.- Base imposable.
Constitueix la base imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de
piscina municipal i de les altres instal·lacions esportives.
Art. 6è.- Quota tributària.
Aquesta taxa seguirà les següents tarifes:
1.- Utilització de la Piscina municipal:

Abonament
familiar (max.
2 adults i 4
nens)
mensual
(pares i fills o
avis i nets)

Mitja
entrada (a
partir de
les 17'30h)

Abonament
unipersonal de
10 entrades (al
preu de 8)

5,0 €

2,5 €

40,0 €

100,0 €

60,0 €

220,0 €

110,0 €

2,5 €

1,5 €

20,0 €

50,0 €

30,0 €

///

///

2,0 €

1,0 €

16,0 €

40,0 €

24,0 €

///

///

6,0 €

3,0 €

48,0 €

120,0 €

72,0 €

264,0 €

132,0 €

3,0 €

1,8 €

24,0 €

60,0 €

36,0 €

///

///

2,5 €

1,5 €

20,0 €

50,0 €

30,0 €

///

///

Entrada
Preus Piscina Municipal 2018
1 dia

Entrades
Adults
Entrades de 3
Empadronats anys fins als
o 2ª
25 anys o
residència
aturats
Entrades
Jubiltats (> 65
anys)
Entrades
Adults
Entrades de 3
anys fins als
No
25 anys o
empadronats
aturats
Entrades
Jubiltats (> 65
anys)

Abonam.
mensual*

Abonament
familiar (max.
2 adults i 4
nens)
temporada
(pares i fills o
avis i nets)
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Abonament
temporada

2.- Utilització de la pista poliesportiva:
a) Per cada hora d’utilització:

12,65€

3.- Utilització del camp de futbol:
a) Per cada partit:

12,35€

Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a
càrrec dels subjectes passius.
Art. 7è.- Període impositiu.
El període impositiu és el dia en que es dóna la prestació del servei o la
temporada d’estiu corresponent, en el cas dels abonaments per temporada.
La temporada d’estiu avarca el període de temps en que resta oberta la
piscina al públic.
Neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització del servei, és a dir,
quan s’accedeix a l’ús de la piscina o la instal·lació esportiva corresponent,
prèvia sol·licitud de l’interessat, ja sigui als responsables de la piscina o a
l’Ajuntament en el cas de les instal·lacions esportives.
Art. 8è.- Ingrés.
L’ingrés s’efectuarà en el moment d’accedir a la piscina, mitjançant
l’adquisició del corresponent tiquet d’entrada, o mitjançant la liquidació de
l’import de l’abonament per temporada. Per a l’utilització de les
instal·lacions esportives, es liquidarà l’import establert per aquesta taxa
mitjançant ingrés a les oficines municipals o als comptes bancaris a l’efecte
establerts.
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Disposició Final.
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2015, i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i serà aplicable a partir del dia 2 de juliol de 2016. La seva
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.
Agullana, 20 de desembre de 2019
L’Alcalde-President
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