ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA
DESCOBERTA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS
ANÀLEGS.

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 20 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, mitjançant el 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
descoberta municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 2n. Fet imposable
Consisteix en la utilització de la piscina descoberta municipal, instal·lacions esportives i
altres serveis anàlegs.
Article 3r. 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. 35.4 de la Llei general
tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la piscina descoberta 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 4t. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36
de la Llei 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 el
supòsits i abast que assenyala els articles 40, 41, 42 i 43 de la Llei general tributària.

Article 5è. 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 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa 1a Piscines descobertes municipals
a)
b)
c)
d)

Majors de 18 anys/menors de 18 anys 1 dia..................................................3,25/1,60 €
Majors de 18 anys/menors de 18 anys 1 mes ...........................................32,00/21,50 €
Majors de 18 anys/menors de 18 anys estiu ............................................53,50/32,00 €
Cursets natació amb monitor ..................................................................................43,00 €

Tarifa 2a Pistes de tennis
a) Utilització d’1 hora per persona............................................................................... 2,50 €
b) Abonament anual pistes tennis: 1 hora setmanal en la franja horària de les
16.00 les 18.00 h, de dilluns a divendres............................................................. 50,00 €
c) Abonament anual pistes tennis: 1 hora setmanal la resta d’hores..................75,00 €
d) Pista poliesportiva ( per partit) .............................................................................. 7,50 €
e) Pista poliesportiva (per partit mitja pista)............................................................. 3,75 €
f) Utilització camp de terra (per partit).....................................................................14,00 €
g) Consum llum pistes de tennis i pista poliesportiva............................................. 3,00 €
Tarifa 4a Qualsevol activitat d’esbarjo i no establerta a les tarifes anteriors
a) Qualsevol activitat d’esbarjo i no establerta a les tarifes anteriors ...............37,50 €

Article 7è. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé
en el moment d’utilització dels servei.

Article 8è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen els articles
183, 184, 185 i concordants de la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió extraordinària de data 6 de novembre de 2012 i publicada la seva
modificació al BOP de Tarragona número 292, de data 20 de desembre de 2012.
Roquetes, 30 de desembre de 2016
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Mercè Curto Baset

Francesc A. Gas Ferré

