
Ajuntament de Vilanova de la Barca 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES I 

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

 

A l’empara del previst a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, i d’acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del RDL 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 dels serveis de piscines i instal·lacions anàlogues, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat RDL 2/2004. 

 

Article 2. Fet imposable  

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de piscines i instal·lacions anàlogues 

prestat per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la 

present Ordenança.  

 

Article 3. Subjectes passius  

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones a què es refereix 

l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, que sol·licitin o resultin 

beneficiades o afectades, per la prestació del servei de piscines municipals i instal·lacions 

anàlogues que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

 

Article 4. Responsables  

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  

2. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària.  

 

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions  

 

1. Les persones menors de 6 anys i les persones minusvàlides estaran exemptes de satisfer aquesta 

taxa per la prestació del servei de piscines i instal·lacions anàlogues.    

2. S’establirà una bonificació del 50,00 % en els abonaments individuals de temporada als fills i filles 

de les famílies nombroses amb 3 o més fills, presentant el carnet de família nombrosa degudament 

actualitzat.   

 

Article 6. Quota Tributària  

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

 

Tarifa única. Piscines  

1. Abonament individual per a tota la temporada (de 6 anys en endavant) 

de les persones empadronades al municipi de Vilanova de la Barca 

 

..................... 15,00 € 

2. Abonaments individuals, complements d’abonaments i entrades 

individuals de persones no empadronades al municipi de Vilanova  

de la Barca: 

A. Abonament individual per a tota la temporada (9 a 64 anys) ..................... 45,00 € 

B. Abonament individual per a tota la temporada per a nens/es de 6 a 8 

anys i per a persones d’edat igual o superior als 65 anys 

 

..................... 25,00 € 

C. Complement d’abonament per a 4 entrades ..................... 18,00 € 

D. Entrada individual  ....................... 6,00 € 



El criteri per determinar l’edat de les persones beneficiàries del servei, tant en aquest article com 

en l’anterior, serà el de l’any natural en què es compleixin els anys i no la data del seu naixement.    

 

Article 7. Acreditament i període impositiu  

 

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei, atenent a la petició formulada per 

l’interessat.  

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

 

El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà al retirar l’oportuna 

autorització.  

 

Article 9. Infraccions i sancions  

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i 

a la seva normativa de desenvolupament.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 29 de setembre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no haver-se 

presentat cap reclamació dins del termini d’exposició pública de 30 dies, regirà a partir del dia 1 de 

gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expresses.  

 

Aprovada la modificació de la present Ordenança Fiscal, per a l’exercici de 2018 i següents, 

segons acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2018, i publicada 

definitivament al BOP núm. 84, de 2 de maig de 2018.  

 


