Ordenança fiscal NÚMERO 11
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL

Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament
1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les
Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s'hi
disposa als articles 20
a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la utilització dels serveis en
les piscines i en les instal·lacions esportives municipals anàlogues.
2. És objecte d'aquesta taxa la utilització de les piscines municipals
Article 2.- Fet imposable i subjectes passius
1. Fet imposable.
El determina l'ús dels béns de servei públic instal·lats a les piscines municipals , durant
la temporada estiuenca (la durada de la qual la determinarà, anualment, la corporació
municipal). L'obligació de contribuir neix en el moment que se'n fa ús en entrar a les
instal·lacions, o des del moment que s'ocupen els terrenys.
 El determina l'ús de instal·lacions esportives municipals
1.
Subjectes passius.
Estan obligats al pagament les persones físiques usuàries dels referits béns i serveis.
Article 3.- Base de gravamen
Es pren com a base d'aquesta taxa el nombre de persones o elements que utilitzen els
serveis.
Article 4.- Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:.
PISCINES

Euros

Entrades individuals
Entrada fins a 4 anys
Entrada de 5 fins a 10 anys
Entrada d’11 fins a 17 anys
Entrada a partir de 18 anys
Entrada Jubilats
Entrada Titulars carnet Jove
Entrada Titulars canets + 25

GRATUÏTA
2,00 €
3,00 €
4,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €

Abonaments
Abonament infantil (de 5 fins a 10 anys)
Abonament junior (d’11 fins a 17 anys)
Abonament carnet jove
Abonament + 25

12,00 €
21,00 €
30,00 €
35,00 €

Abonament jubilat i pensionista
Abonament adult (a partir de 18 anys)
adults de la

21,00 €
42,00 € (la resta de membres
unitat familiar

21 €)
Familia nombrosa i monoparental : descompte del 50 %
Persones amb discapacitat :
Del 33% al 50% reducció de la quota el 50%
Més del 50%, gratuït
Aturats : reducció del 50%, cal acreditar la inscripció a l’atur
PREU TUMBONES
retornarà quan es torni la tumbona

1,00 €/dia + 1,00 € en concepte de fiança que es

Article 5.- Normes de gestió
1. La taxa es considera meritada simultàniament a la utilització dels béns o dels serveis
objecte d'aquesta taxa i les quotes es recapten prèviament o en el moment d'entrar al
recinte general .
Article 6.- Infraccions i sancions
Per a tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions
corresponents, s'ha
d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre,
general
tributària.

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,
CERTIFICO :
Que la present ordenança ha estat publicada íntegrament al BOP de Lleida número 182 del dia 30-12-2008

Que la darrera modificació d’aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple en sessió
celebrada el dia 02 de novembre de 2016, entra en vigor, prèvia publicació íntegra, el dia
1 de gener de 2017, i continuarà vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018
Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré

