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Ajuntament de Subirats 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 19 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 

disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 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 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de 

competència local  en la piscina municipal. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

 Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 

sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina 

municipal. 

 

Article 4. 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. 

 

Article 5. 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. 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes 

reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

 

Article 6.- Quota tributària 

 

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

 

a) Accés a les piscines municipals: 

 

ENTRADA D’UN DIA: 

Menors de 5 anys     Gratuït 
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De 5 a 15 anys      3,20 € 

De 16 a 64 anys     4,20 € 

A partir de 65 anys     Gratuït  

Discapacitats igual o superior al 33%   Gratuït* 

 

*Per a gaudir de l’entrada gratuïta és imprescindible acreditar la condició. 

 

ENTRADA D’UN DIA PER GRUPS: 

 

Es permetrà un únic accés gratuït per temporada de bany per a les escoles i  entitats sense ànim 

de lucre del municipi de Subirats. La resta d’accessos s’abonaran segons quota tributària general.  

 

Es permetran fins a un màxim de dos accessos gratuïts setmanals per a grups d’esplais i casals 

d’estiu o esportius del municipi de Subirats, només durant la realització dels casals i dins de la 

temporada de bany.  S’estableix un preu reduït  de: 0,50 persona/dia  per la resta d’accessos 

setmanals que és sol·licitin de més (tres, quatre o fins a un màxim de cinc), que s’abonaran a 

l’adjudicatari de l’explotació del servei de la piscina municipal. En tots aquets supòsits caldrà 

sol·licitar autorització prèvia a les oficines municipals. 

 

L´Ajuntament segons les seves necessitats i segons informe tècnic de l’àrea corresponent, pot 

autoritzar l´accés gratuït puntual, setmanal o per tota la temporada de bany, per als usuaris o 

col·lectius que determini. Aquests supòsits hauran de ser notificats als arrendataris. 

VALS DE 10 ENTRADES: 

 

10 entrades infantils     26,00 € 

10 entrades adult     32,00 € 

 

El títol és multipersonal (sempre i quan tots els usuaris siguin de la mateixa categoria: infantil o 

adult) i caduca al final de la temporada d’estiu per la qual s’adquireix.  

 

ABONAMENTS: 

 

Abonament infantil per a tota la temporada  40,00 € 

Abonament adult per a tota la temporada  44,00 € 

 

En comprar 4 abonaments dins la mateixa família, un dels abonaments (el de més baix cost) serà 

gratuït. 

 

Els abonaments són unipersonals i intransferibles i seran vàlids per a les dues piscines 

municipals, independentment de la piscina on s’hagi expedit i el període d’obertura de les 

instal·lacions. 

 

b) Cursos a les piscines municipals:  

 

CURSETS DE NATACIÓ INFANTIL: 

Tot el curset (4 setmanes)    45,00 € 

3 setmanes      38,00 € 

2 setmanes      30,00 € 

1 setmana      18,00 € 
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El preu a cobrar s’estipularà en moment de fer la inscripció i les ampliacions a posteriori no es 

bonificaran. L’edat considerada com a preu infantil és fins als 15 anys. 

 

CURSETS DE NATACIÓ PER A ADULTS (3 dies de curset per setmana): 

Tot el curset (4 setmanes)    34,50 € 

3 setmanes      27,00 € 

2 setmanes      21,00 € 

1 setmana      12,00 € 

 

El preu a cobrar s’estipularà en moment de fer la inscripció i les ampliacions a posteriori no es 

bonificaran. L’edat considerada com a preu d’adult s’inicia als 16 anys. 

 

CURSETS D’AIGUA-GIM (2 dies de curset per setmana): 

Tot el curset (4 setmanes)    15,00 € 

3 setmanes      12,00 € 

2 setmanes      10,00 € 

1 setmana          6,00 € 

El preu a cobrar s’estipularà en moment de fer la inscripció i les ampliacions a posteriori no es 

bonificaran. 

 

Criteris de reducció de la taxa: En els tres tipus de cursets, quan hi hagi més d’un membre de la 

mateixa família inscrit s’aplicarà una reducció de la taxa del 10% a cadascú. 

 

Criteris per al retorn de la quota satisfeta: La quota tributaria satisfeta per l’usuari no li serà 

retornada per inassistència de l’alumne al curset per causes que li siguin imputables.  En tot cas, 

la quota satisfeta es podrà retornar quan es donin conjuntament les següents circumstàncies: 

 

a) Que l’alumne no pugui assistir durant tot el període que duri el curset. 

b) Que la inassistència de l’alumne es produeixi per causes de força major degudament 

justificades, i 

c) Que la comunicació de la inassistència es realitzi al inici del curs, en cap cas en el transcurs del 

període de l’activitat o curs.” 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

 

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud 

del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 

2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la 

prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

 

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el 

moment d’entrada en el recinte. 
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2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de 

formular la sol·licitud. 

 

3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina. 

 

4.  Els imports recaptats dels cursets de natació si que van a la tresoreria municipal, però els 

imports de les entrades i abonaments a la piscines els percep i son en benefici de l’arrendatari al 

que se li concedeix la licitació i explotació del servei de la piscina i del bar ubicat dins la 

instal·lació. 

 

Article 9. Infraccions i sancions 

 

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. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a 

la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

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 aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 de 

novembre  de 2015 a Subirats, començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 


