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Núm. 6102
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal
Transcorregut el termini d’informació pública de l’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
número 39, reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal, publicat en el BOPG núm. 99 del 24 de maig de 2017 i
exposat al tauler d’anuncis de la corporació, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, l’acord es considera
definitivament aprovat i redactat en els termes següents:
“ORDENANÇA FISCAL N.39: REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del Text refòs de la llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la mateixa norma, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats en 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 i la realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn
de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Modalitats d’accés a la piscina

Abonament familiar amb fills fins a 16 anys per
tota la temporada
Complement abonament familiar per majors de
16 anys. Fills i ascendents.
Abonament individual per tota la temporada
(majors de 16 anys)
Abonament individual de 5 a 16 ansy
Entrada única dies laborables
Entrada única dies festius
Entrada dies feiners de 13-15h

Empadronats

Treballadors del Municipi
Familiars d’empadronats i
afins.
Residents temporals no empadronats

No empadronats

125,00€

175,00€

250,00€

30,00€

35,00€

55,00€

72,00€

100,00€

140,00€

55,00€
6,00€
9,00€
2,00€

75,00€
6,00€
9,00€
3,00€

115,00€
6,00€
9,00€
3,00€
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- Els nens i nenes fins a cinc anys tindran entrada gratuïta.
- Lots d’un mínim de 6 entrades, per a dies laborables tindran una quantia de 4€ i 7€ en cas de dies festius.
- Els abonaments per a nens i nenes integrants d’un casal, esplai o anàlog, d’entre 10 i 25 membres, tindran una quantia de 3€
per nen/a. 2,5€ en el cas de més de 25 membres.
- Es podran aplicar subvencions en casos concrets i amb l’adient justificació.
Article 6. Normes de Gestió
Els abonaments i lots d’entrades s’expediran únicament a les oficines de l’Ajuntament d’Aiguaviva.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import
corresponent.
Article 7. Acreditament i període impositiu
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.
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 de
l’activitat en la piscina municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
El pagament de les entrades pels usuaris que no disposen d’abonament s’efectuarà en el moment d’entrada al recinte.
El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
Article 9. Infraccions i sancions
El personal municipal o extern 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
Aquesta Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Aiguaviva, 6 de juliol de 2017
Joaquim Mateu Bosch
Alcalde
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