AJUNTAMENT

LA MORERA DE MONTSANT

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 Taxa pel servei de piscina municipal
Article 1.
D'acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 15 al 19 i 20 al 27 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la Prestació del Servei de
Piscina
Municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que
preveu l'article 57 del citat text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de piscina municipal.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, com també les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel
servei de piscina municipal.
Quan es tracti de menors d'edat o de persones legalment incapacitades, la sol·licitud ha de
ser subscrita per les persones que exerciten la pàtria potestat, tutela o curatela, segons els
casos.
Article 4. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda
en l'apartat següent.
2. La TARIFA d'aquesta taxa serà la següent:
ACCÉS AL RECINTE DE LA PISCINA DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU:
CONCEPTE QUANTIA
QUANTIA
Menors de 8 anys:
gratuïta
Entrada individual
3,00 €
Abonament temporada
42,00 €
Abonament socis
21,00 €
Entrada individual per Grups (mínim 10 persones)
2,00 €
Entrada Jubilats
2,00 €
Abonaments Jubilats:
30,00 €
Abonament ½ Temporada
21,00 €
Abonament ½ Temporada socis:
11,50 €
Abonament setmanal:
15,00 €
Abonament socis setmanal
9,00 €
Alta de soci:
120,00 €
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Article 5. Meritació
1. La taxa es reporta des que se sol·licita la prestació del servei de piscina.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en sol·licitar el carnet per temporada o en el moment
d'entrar al recinte.
Article 6. Accés al recinte
L'accés al recinte per a ús en temporada d'estiu de la piscina s'estableix, en principi, en les
dates de 23 de juny a 10 de setembre com a límits de temporada de piscina. No obstant
això, aquestes dates podran patir alteracions quan, segons el parer de l'Ajuntament,
existeixin causes que ho justifiquen.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a La Morera de Montsant
a 9 d’Octubre de 2019 comença a regir el dia 1 de gener de 2020, i continua vigent mentre
no se n’acorda la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats, resten vigents.

Plaça Priorat, núm. 6 – 43361 LA MORERA DE MONTSANT – Telèfon i fax 977 82 71 12
E-mail: aj.morera@altanet.org CIF P4309700E – CODI 4309600000

