AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Article 1r.- 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
de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de
competència local en la piscina municipal.
Article 3r.- 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 la piscina municipal.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
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Article 6è.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
ABONAMENTS TEMPORADA
Abonaments temporada socis joves de 12 a 17 anys
Abonaments temporada socis nens de 6 a 11 anys
Abonament temporada socis adults
Abonament temporada família monoparental: pare/mare/tutor i menors d’11 anys
Abonament família nombrosa: pare, mare, 3 o més fills menors d’11 anys
Abonament temporada socis discapacitats i majors 65 anys
Abonament temporada familiars: 4 membres: 2 adults+2 fills fins a 11 anys
TÍQUETS DIARIS
Tiquets entrada diaris adults
Tiquets entrada diaris piscina nens fins 11 anys
Tiquets entrada diaris piscina discapacitats i majors 65 anys
Cursos de natació
ALTRES USUARIS

Euros
60
50
90
90
180
55
200
5
3
3
40

* Els entrenadors i nedadors del Club de Natació Castellfollit, tindran accés lliure en els
entrenaments i en les competicions, marcades a les clàusules de la concessió.
* Els dies de competició a la Piscina municipal, entrenadors, nedadors i familiars dels clubs
competidors tindran accés lliure.
Fora de l’horari de competició i/o d’entrenament estipulat, entrenadors, nedadors i familiars que
vulguin continuar a la piscina, hauran de pagar el tiquet corresponent.
* Les persones amb discapacitat física o psíquica, l’acreditaran mitjançant carnet de la Generalitat.
* Les famílies hauran d’acreditar el parentiu amb el llibre de família.
* Els dissabtes i els diumenges el CNC podrà realitzar les seves activitats de 9 a 2/4 d’11.
3. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens fins a 5 anys i els majors de 75 anys.
b) Les persones amb discapacitat física o psíquica, respecte de les quals els Serveis Socials
municipals hagin emès informe favorable.
Article 7è.- Acreditació i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, 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.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació
del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.

P:\1 ADMINISTRACIÓ\PISCINA\Piscina 2017\Concessió\8 Ordenança ús piscina.docx

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment
d’entrada en el recinte.
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de formular
la sol·licitud.
3. El pagament es farà al recinte de la piscina.
4. Si la gestió es fa directament per l’Ajuntament, els imports recaptats s’ingressaran diàriament als
comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la
periodicitat que determini l’Ajuntament.
Article 9è.- Infraccions i sancions
En el cas de gestió directa per l’Ajuntament, 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 l’11 d’abril de 2017 i quedarà definitivament aprovada en la data de la seva aprovació
definitiva i publicació per a general coneixement i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
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