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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 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
(TRHL), aquest Ajuntament, a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) TRHL, estableix la
taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal que es
regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet Imposable

1. Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització pels usuaris de les piscines
municipals i/o de les seves instal·lacions complementàries de titularitat de l'Ajuntament de
Montellà i Martinet.

Article 3. Concepte

1. Les taxes regulades se satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin l’ús de la
piscina o de les seves instal·lacions o qualsevol de les activitats que es puguin desenvolupar
en la piscina municipal.

Article 4. Subjectes passius obligats al pagament

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix
aquesta ordenança, i també aquelles que exerceixin la pàtria potestat o tutela, en el cas de
menors i incapacitats.

Article 5. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.

Article 6. Quantia

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la taula següent:
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Concepte Import €
- Carnet d’abonat de temporada adult 50,00
- Carnet d’abonat de temporada menor de 10 anys 35,00
- Carnet d’abonat quinzenal adult 40,00
- Carnet d’abonat quinzenal menor de 10 anys 25,00
- Entrada d’un dia adult 3,50
- Entrada d’un dia menor de 10 anys 2,50
- Entrada al recinte sense bany 1,00
- Carnet d’abonat de temprada d’entrada al recinte sense bany 20,00

Article 7. Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 8. Meritació

1. Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què se sol·licita la
prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en aquesta Ordenança, o des de que es
presti o es realitzi qualsevol dels serveis o activitats que s’hi comprenen.

Article 9. Normes de Gestió

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el
moment d’entrar en el recinte de la piscina i el dels carnets d’abonaments en el moment de
demanar-lo i obtenir-lo efectivament.

En el cas que es faci una reserva de qualsevol dels elements definits en el quadre de tarifes,
s’haurà d'ingressar l’import corresponent al moment de formalitzar la reserva

2. Aquests serveis, per la seva pròpia naturalesa, es podran gestionar pel sistema de tiquet o
entrades prèvies que se sol·licitin en la taquilla corresponent.

3. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes de l’Ajuntament i es liquidaran
a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.

Article 10. Normés d’ús de la piscina

1. El servei disposarà d’un socorrista que tindrà cura del compliment de les normes, de la
vigilància en general i de la prevenció d'accidents.

2. Es disposarà d’una farmaciola amb equipament adequat i la seva situació estarà indicada
mitjançant rètols.

3. Es obligatori per a tots els usuaris:
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- Dutxar-se abans del bany
- Seguir les indicacions de la persona encarregada de la vigilància.
- Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
- Respectar els altres usuaris.
- Fer ús de les papereres.
- Els nens que no saben nedar hauran de dur un dispositiu (armilla, bombolleta, etc..),
adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.

4. No es permet a cap usuari i per tant està prohibit:

- Menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament
a aquest fi, sense que es pugui introduir ni menjar ni begudes de fora.
- L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
- Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de piscina i
a la zona annexa.
- Entrar en la zona de bany amb una roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals
autoritzades per la persona responsable de la instal·lació.
- Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc..) que puguin suposar un risc o
una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquest fi.
- Córrer o donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
- Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona.
- L’accés al recinte als menors de 6 anys sense anar acompanyats per pares o tutors.
- L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infecto-
contagioses. En cas de dubte l’encarregat podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
- El bany i l’accés al recinte fora de l’horari de piscina, per raons de seguretat (cobertura
socorrisme i cloració). L’Ajuntament s’eximeix de tota responsabilitat.

5. Es recomana a tots els usuaris:

- No tirar-se de cap en la part de menor fondària de la piscina.
- Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu
camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina.
- No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
- Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.
- No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver
pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.
- Que, si es vol prendre el sol, es faci moderadament i s’entri a l’aigua progressivament.

6. La piscina s’obrirà diàriament d’11:00 hores a 19:00 hores. Només en aquests horari hi
haurà la cobertura de la persona encarregada de la vigilància.

Article 11. Infraccions i Sancions

1. En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la
desenvolupin.
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2. El personal municipal 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

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

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i romandrà en vigor fins la seva modificació o
derogació expresses.

________________________________________________

CERTIFICACIÓ DE VIGÈNCIA

Joan Antoni Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament de Montellà i Martinet, certifico que
el text de l’ordenança que antecedeix és el resultant de:

- Ordenança aprovada pel Ple de la Corporació de data 06-07-2015 i publicada en el
BOP de Lleida núm. 184, de data 24-09-2015.

I perquè consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Martinet, 24 de setembre de 2015

Vist i plau
L'ALCALDE, El Secretari,

Josep Castells Farràs


