
  

  
 

 

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.23.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL  
 
 
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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 a 
la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal·lacions de la piscina 
municipal. 
 
Article 2- .FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que 
requereixin qualsevol tipus d’utilització de la piscina municipal. 
 
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’activitat 
municipal relativa als serveis esmentats a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
 
Article 4.-  QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb les 
següents tarifes: 
 

• Sessions setmanals de cursos de natació per a nens, assistència dos 
dies a la setmana 

 
Nivell 1, quota trimestral 54 € 
Nivell 2, quota trimestral 87 € 
Nivell 3, quota trimestral 101 € 

 
• Sessions setmanals de cursos de natació per a nens, assistència un dia 

a la setmana 
 

Nivell 1, quota trimestral 27 € 
Nivell 2, quota trimestral 43,5 € 
Nivell 3, quota trimestral 50,5 € 
 

En cap cas es prorratejarà la quota per no assistència esporàdica. 
Només procedirà la devolució, en el cas de no assistència amb la 
presentació d’un justificant mèdic. En aquests casos, la quota es 
prorratejarà per mesos complerts de no assistència. 

  



  

  
 

 

• Sessions setmanals de cursos de natació per a la tercera edat 
 
Quota trimestral, dos sessions setmanals 32 € 
Quota trimestral, una sessió setmanal 16 € 
 

En cap cas es prorratejarà la quota per no assistència esporàdica. 
 
Només procedirà la devolució, en el cas de no assistència amb la 
presentació del justificant mèdic. En aquests casos, la quota es 
prorratejarà per mesos complerts de no assistència. 

  
 

• Utilització de la piscina municipal per raons de recuperació per 
prescripció mèdica, mitjançant presentació de justificant.  

 
Quota per quinzenes, de l’u al 15 ò de 16 a 31 de mes, 10 € 
Quota mensual 20 € 

 
 

• Cursos d’estiu, Iniciació i Perfeccionament  
 

1 mes 53 € 
2 mesos: juliol i agost 85 € 

 
En cap cas es prorratejarà la quota per no assistència esporàdica. 
Només procedirà la devolució, en el cas de no assistència amb la 
presentació d’un justificant mèdic. En aquests casos, la quota es 
prorratejarà per mesos complerts de no assistència. 

 
 
A totes les quotes d’aquesta Ordenança se li haurà d’afegir la corresponent 
quota d’assegurança per usuari per un import de 13 €. 
Serà condició indispensable per poder iniciar la utilizació de la piscina municipal 
el pagament de la quota de l’assegurança. 
En el supòsit que l’usuari no hi assisteixi efectivament, no es retornarà, en cap 
cas, l’assegurança. 

 
 
Article 5.- EXEMPCIONS i BONIFICACIONS 
 

1.- Gaudiran d’una bonificació del 20 % en les tarifes relatives a l’assistència, 
aquells nens i nenes que formin part de família nombrosa. 
 

2.-La Junta de Govern podrà concedir autorització per a la utilització gratuïta de 
les instal·lacions esportives per part d’entitats i Clubs de la Vila. Aquestes 
concessions es realitzaran previ estudi de les sol·licituds presentades. 
 
 



  

  
 

 

Article 6.- MERITACIÓ 
 
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, 
s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. 
 
 
Article 7.- GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
 
En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de 
formular, simultàniament, l’autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import a 
les arques municipals, a excepció dels deutes de cobrament periòdic 
domiciliats bancàriament. 
 
Pel que fa a la quota d’assistència del nens, tercera edat i curs de natació 
d’estiu, el pagament s’efectuarà al començament de la utilització de la piscina. 
 
La gestió de les mensualitats es realitzarà per padrò que es confeccionarà a 
raó de la inscripció presentada. El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà 
durant la primera quinzena del mes en curs. 
El criteri general per al cobrament dels rebuts de piscina serà per domiciliació 
bancària. 
 

Les inscripcions realitzades s’entendràn automàticament prorrogades mentre 
els usuaris no sol.licitin la seva baixa expressa, així com el cobrament trimestral 
dels rebuts. 
 
En cas de voler causar baixa, s’haurà de comunicar per escrit, presentant una 
instància al Registre General de l’Ajuntament, abans de l’inici del trimestre en 
què no es vol assistir. 
En cas de no presentar aquesta instància, s’entendrà prorrogat l’ús del servei, i 
per tant no es tindrà dret a devolució per no assistència. 
 
S’haurà de comunicar qualsevol variació de dades personal i de número de 
compte corrent, i qualsevol d’aquestes variacions tindran efectes per al 
trimestre següent de la seva comunicació. 
 
Els cursos d’estiu tindran un tractament especial i únic per a cada anualitat. 
S’haurà de realitzar inscripció especifíca, disponible a la web de l’Ajuntament, 
www.llanca.cat. 
Així mateix, el criteri general per al cobrament dels rebuts serà per domiciliació 
bancària i la gestió de les mensualitats es realitzarà per padrò que es 
confeccionarà a raó de la inscripció presentada. 
 
 
Article 8.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general i la 
Llei General Tributària. 



  

  
 

 

 
Article 9.- DRET SUPLETORI 
 
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança 
General i la normativa d’aplicació. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
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 realitzin 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 es tracti. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.011 i seguirà 
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
Vist-i-plau 
L'ALCALDE,    EL SECRETARI, 
 

 


