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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS 

ANÀLEGS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del que estableixen els art. 15 a 20 i 57 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 de serveis a la piscina municipal, 
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
 

Article 2. Fet imposable 
Consisteix en la utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres 
serveis anàlegs. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 36 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors 
d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants 
legals. 

 

Article 4. Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 39 i 41 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i abast que assenyala l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota 

tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els 
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
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Tarifa 1a PISCINA MUNICIPAL SOLS ELS MESOS D’ESTIU (DEL 16 DE 
JUNY AL 15 DE SETEMBRE): 

 EUROS 
Abonaments familiars:  
Abonament temporada per família empadronada 39,00
Abonament temporada familiar de jubilats empadronats (entenent-se 
com a tals les que els fills no treballen i viuen a expenses del jubilat/s) 13,00
Abonament temporada per família no empadronada 100,00
Abonament temporada famílies no empadronades de jubilats (entenent-
se com a tals les que els fills no treballen i viuen a expenses del 
jubilat/s) 35,00
Família estiuejant a la Pobla de Mafumet 3 mesos 65,00
Família estiuejant a la Pobla de Mafumet 1 mes 36,00
Abonaments individuals: 
Persona empadronada de 5 a 60 anys 24,00
Persona empadronada de més de 61 anys 10,00
Quotes mensuals: 
Persona no empadronada de 5 a 60 anys 20,00
Persona no empadronada de més de 61 anys 10,00
Entrades puntuals: 
Usuaris empadronats 4,00
Usuaris grup d’empreses 4,00
Usuaris no empadronats 6,50
Lloguer d’una hora de pista poliesportiva 24,00
Lloguer d’una hora d’un carril de la piscina 15,00

 
Tarifa 2a CENTRE CIVIC I ESPORTIU. 

 EUROS 
Lloguer d’una hora de pista polisportiva 25,00

 
Tarifa 3ª COMPLEX POLIESPORTIU I PISCINA CLIMATITZADA DEL 16 DE 

SETEMBRE AL 15 DE JUNY 
 EUROS
Abonaments familiars:  
Passi mensual famílies empadronades 26,00
Passi mensual famílies de jubilats empadronats (entenent-se com a tals 
les que els fills no treballen i viuen a expenses del jubilat/s) 11,00
Passi mensual famílies no empadronades 65,00
Passi mensual famílies de jubilats no empadronats (entenent-se com a 
tals les que els fills no treballen i viuen a expenses del jubilat/s) 24,00
Abonaments individuals: 
Persona empadronada de 5 a 60 anys 16,50
Persona empadronada de més de 61 anys 6,50
Persona no empadronada de 5 a 60 anys 26,00
Persona no empadronada de més de 61 anys 13,00
Entrades puntuals: 
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Usuaris empadronats 4,00
Usuaris grup d’empreses 4,00
Usuaris no empadronats 7,00
Lloguer d’una hora de pista poliesportiva 22,00
Lloguer d’una hora d’un carril de la piscina 20,00
Quota d’inscripció que es perd en cas de donar-se de baixa, ni que 
sigui per un mes 60,00

 

Tarifa 4 CURSOS DE NATACIÓ. 
 

QUOTES CURSOS DE NATACIÓ 
 

  QUOTA ESTIU 

CURSETS ABONAT NO ABONAT   Quincena 
Estiu 2 
mesos 

Aquaembaras - - - dill a div 25,00 86,00 

Matonatació - - - dill a div 25,00 86,00 

Nadons (Pre-benjamí 3 
a 5 anys) 

2 dies/set 31,00 70,00 dill a div 25,00 86,00 

Petits   (Benjamí de 6 a 
8 anys) 

2 dies/set 31,00 70,00 dill a div 25,00 86,00 

Infantils ( de 9 a 14 
anys) 

2 dies/set 28,00 60,00 dill a div 22,00 62,00 

Infantils 4 dies                 Intensiu 50,00 110,00 Intensiu - - 

Adult (més de 15 anys) 2 dies/set 38,00 76,00 dill a div 22,00 62,00 

       

Article 7. Meritació 
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; 
mensualment o bé en el moment d’utilització dels servei. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.  
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada inicialment 
pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2007, havent 
quedat definitivament aprovada en data 10 de desembre de 2007, i entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, essent aplicable a 
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partir del dia primer de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 

 
DILIGÈNCIA./ Aquesta ordenança que consta de 8 articles, una disposició addicional i 
altre final, ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 11 
d’octubre de 2007 i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 287, de data 13 de desembre de 2007. 
 
 
 


