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ORDENANÇA FISCAL NÚM.28 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES, INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES I D’ALTRES SERVEIS ANÀLOGUES 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de piscines, instal·lacions 
esportives i d’altres serveis anàlogues, i es regiran 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 de piscines, instal·lacions esportives i d’altres serveis 
anàlogues. 
 
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 
les piscines, instal·lacions esportives i d’altres serveis anàlogues. 
 
Article 4. Responsables i successors. 
 
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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
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Article 6. Bonificacions i exempcions 

 

Bonificacions en els Abonaments 

 

 Els infants amb edats compreses entre 0 i 5 anys tindran una bonificació del 

100% en la quota d’abonament, entrades puntuals del CEM i en les entrades 

de piscina d’estiu. 

 

 Els majors de 29 anys, en situació d’atur i prèvia acreditació d’aquesta 

situació mitjançant document Dardo vigent, tindran una bonificació del 50% en 

la quota mensual i en les entrades puntuals del CEM i en les entrades de 

piscina d’estiu. 

 

 Les quotes regulades amb la descripció “Quota reduïda” són d’aplicació als 

col·lectius següents: 

 

- Jubilats i prejubilats a partir de 60 anys i majors de 65 anys. 

- Discapacitats amb un grau reconegut d’un 33% com a mínim. 

- Membres de família nombrosa 

- Membres de família monoparental 

 

 L’Ajuntament podrà establir campanyes de bonificacions de fins el 100%  en 

les despeses d’inscripció i la quota mensual, quan ho consideri oportú, per a 

incentivar l’ús de les instal·lacions esportives. 

 

 En cap cas les bonificacions regulades tindran caràcter acumulatiu. 

 

Bonificacions Activitats i cursos 

 

 Les famílies nombroses o monoparentals i les persones amb una discapacitat 

igual o superior al 33%, podran obtenir una bonificació del 20% en la 

realització de cursos de natació, prèvia acreditació de la situació. 

 

 La quota regulada com a casal esportiu, en concepte de quota individual amb 

periodicitat setmanal, els serà d’aplicació les següents bonificacions 

independentment de que els germans estiguin inscrits al mateix casal o a un 

altre, sempre i quan, ambdós siguin municipals: 
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- 2n. germà inscrit un 25% de dte. 

- A partir del 3r. germà inscrit, un 30% de dte. 

- En cas de família nombrosa o monoparental degudament acreditat, 

s’aplicarà un 25% de descompte sobre la quota individual, a cadascun dels 

membres inscrits en cas que sigui de categoria general i un 30% si es de 

categoria especial. 

- En cas de família amb un membre que tingui una discapacitat reconeguda 

pel departament de Treball, Afers socials i Família, s’aplicarà un 20% de 

descompte sobre la quota individual. 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
En el supòsit de serveis de recepció singular (puntual o mensual), 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. 
 
En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acredita quan es 
presenta la sol·licitud del servei efectuant el pagament del primer mes en el moment 
que es presenta la sol·licitud, i posteriorment la resta de mesos mitjançant 
domiciliació bancària. 
 
Quan la sol·licitud d’inici del servei no sigui coincident amb l’inici de la modalitat del 
servei (mensual, trimestral, anual) s’aplicarà l’import de la quota de forma 
proporcional al període que correspongui. 
 
En les activitats no especialment previstes en aquesta Ordenança però que per 
qüestions d’oportunitat i/o competitivitat es cregui oportú oferir, mentre no s’aprovi 
una nova tarifa se’ls aplicarà, per assimilació, la tarifa vigent de l’activitat que sigui 
comparable, amb autorització de la Junta de Govern Local. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament, s’exigirà en 
règim de previ pagament que es realitzarà a les mateixes instal·lacions esportives 
municipals mitjançant l’adquisició del tiquet. 
 
El pagament de la taxa en cas d’abonament del complex esportiu o cursos de 
temporada s’efectuarà en règim de previ pagament la primera mensualitat i 
despeses d’inscripció i la resta de mensualitats mitjançant domiciliació bancària. 
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No es formalitzarà cap abonament i/o servei si en el moment de procedir a la 
formalització d’aquests si es comprova que figura pendent de pagament alguna 
quota anterior. 
 
Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a 
aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb periodicitat que 
determini  l’Ajuntament. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
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. 
 
 
 
 
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 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 7 de maig de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada 
en data 22/06/2015 i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 28 ha estat 
modificada, provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària 
celebrada el dia 05/05/2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 
04/07/2022. 

 


