Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'UTILITZACIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableix la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals i d'acord amb les disposicions de l'esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l'utilització de la piscina municipal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la prestació del servei de piscina, incloent-hi el seu manteniment,
conservació i demés serveis.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
que utilitzin les instal·lacions i es beneficiïn dels serveis o activitats que s'ofereixen i a
que es refereix l'article anterior, a partir dels 3 anys.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb els subjectes passius, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el
supòsit i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Entrada diària, per persona: 2,00 €.
Entrada diària pels usuaris dels establiments turístics, per persona: 1,50 €
Entrada diària pels grups de més de 20 persones, per persona: 1,00 €
ABONAMENTS:

Abono tota la temporada

Individual
36,00

2 persones
54,00

3 persones
76,00

4 persones
98,00

5 persones
118,00

Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

Per (15 dies)
Per (30 dies)
Per (45 dies)
Per (60 dies)

16,00
22,00
28,00
34,00

24,00
33,00
42,00
51,00

34,00
46,00
59,00
71,00

44,00
60,00
76,00
93,00

52,00
72,00
92,00
111,00

No es concediran fraccionaments inferiors a 15 dies.

Les quotes dels participants en el curset de natació que no tinguin l’abonament a la
piscina, es veuran incrementades amb un mínim de quota equivalent a 15 dies
d’abonament individual.
Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l'obligació de pagament d'aquesta taxa regulada en aquesta
ordenança des del moment en que s'inicia la prestació del servei.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la prestació del servei, a
qui estigui obligat a realitzar-lo, de l'abono o rebut corresponent.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 d’abril de 2016
començarà a regir el dia següent de la publicació del text definitiu en el BOP, i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
L’Alcalde

La Secretaria

