
AJUNTAMENT DE FORADADA

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

REGULADORA DE LA TAXA DE LA PISCINA MUNICIPAL

Article 1 – Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4.o) del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilització de la piscina municipal, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal.

Article 2 – Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats
administratives de competència local que derivi de la utilització de la piscina municipal.

Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques
i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General
Tributaria, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis
o de realització d’activitats administratives de competència local que constitueixen el
fet imposable de la taxa.

Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries de l’obligat tributari totes
les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció
tributària.

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.

3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
en la Llei General Tributària.

Article 5 – Exempcions i bonificacions
Descompte sobre l’abonament per a famílies nombroses del 25%

Article 6 – Quota tributària
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:

PREUS ENTRADA
Entrada adult 2,50€
Entrada infants (4-10 anys, ambdós inclosos) 2,00€

PREUS ABONAMENTS
1. Temporada

a. Abonament adults temporada 55,00€
b. Abonament infants temporada 40,00€

2. Mensual
a. Abonament adults mensual 35,00€
b. Abonament infants mensual 30,00€

3. Descompte sobre l’abonament per a famílies nombroses del 25%
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Article 7 – Meritació i període impositiu
1. L'obligació de contribuir neix des que s'inicia tal utilització mitjançant l'entrada al recinte de
les piscines.

2.  Quan  s’iniciï  la  prestació  de  serveis  o  de  realització  d’activitats  administratives  de
competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix amb el
pagament  de  la  quota,  que  es  liquidarà  per  cada  acte  al  retirar  l’oportuna  autorització
d’entrada al recinte i lloguer dels serveis enumerats.

3. Els drets liquidats per l’aplicació de la quota autoritzen la utilització dels mateixos durant el
temps en què l’usuari resti en el recinte.

4. La quota és irreductible.

Article 8 – Règim de declaració i ingressos
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.

Article 9 – Infraccions i sancions
Les infraccions i  sancions en matèria tributària es regirà pel  disposat en la Llei  General
Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada inicialment en sessió de 7 de maig de 2018, i  aprovada la
seva modificació en data 9 de setembre de 2019, començarà a regir a partir de la seva
aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Foradada, a la data de la signatura electrònica.
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