
ORDENANÇA FISCAL 2021 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE TIVENYS 
 
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 les piscines  municipals. 
  
Article 2n. Fet imposable 
  
Consisteix en la utilització de les piscines municipals. 
  
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 les piscines municipals. 
  
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 
  
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36de la Llei general tributària. 
  
Article 5è. Beneficis fiscals 
  
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
  
Article 6è. Quota tributària 
  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
  
Tarifes Piscines  municipals 
Tiquets diaris: 

 Menors de 3 anys ................................. gratuït 

 Infants entre 3 i 10 anys ....................... 2,00 euros 

 Majors de 10 anys i adults .................... 3,50 euros 
 
Abonaments individuals: 
Setmanals:         15,00 euros 
Abonament 15:   25,00 euros 
Mensual:             30,00 euros 
>65:                     45,00 euros 
Temporada:         50,00 euros 
 
Abonaments per unitat familiar: 
3 membres unitat familiar:         140,00 euros 
4 membres unitat familiar:         180,00 euros 
5 membres unitat familiar:          220,00 euros 
  
La tarifa dels cursets es calcularà anualment segons el nombre de persones inscrites. 
  
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 del 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 tributaria. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

Primera.- Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança. 

 

Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es 
puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la 
seva vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta 
ordenança estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de 
l’atorgament, s’aplicarà el règim vigent en l’exercici de la meritació de l’impost. De la mateixa 
manera els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser 
d’aplicació a exercicis successius mantindran la seva vigència sempre que es mantingui aquest 
benefici fiscal, així com les condicions substantives i formals pel seu atorgament d’acord amb 
l’Ordenança vigent, sent d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta d’elements vigents 
per aquell exercici, amb independència de la quantia i resta d’elements reconeguts. 

 

El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la 
gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici 
fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.- La present Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles es completa amb  
l’annex que s’incorpora a la mateixa:  

Annex:  Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la 
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament. 

Segona.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova 
disposició. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin 
incompatibles amb aquesta ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Tivenys el 2 de 
setembre de 2020 comença a regir el dia 1 de gener de 2021, i continua vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
resten vigents. 

 


