AJUNTAMENT DE JUNEDA

TAXA COMPLEX PISCINES I

ALTRES

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

MUNICIPALS.
Article 1 – Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4.o) del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilització de les piscines, instal·lacions esportives i
altres serveis anàlegs, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2 – Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats
administratives de competència local que derivi de la utilització de les piscines,
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de
realització d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet
imposable de la taxa.
Article 4 – Responsables
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.

2.

Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix

l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.

3.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment

previst en la Llei General Tributària.
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Article 5 – Exempcions i bonificacions
Aquestes tarifes tindran caràcter irreductible llevat dels casos als que sigui d’aplicació els
avantatges econòmics regulats en l’article següent.
Article 6 – Quota tributària
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
Piscines Municipals:
5,00 €

Entrada individual:
Abonament individual:

36,00 €

Abonament familiar:

65,00 €

Abonament 10 dies consecutius:

15,00 €

Entrada grups escolars/cases colònies:
Jubilats i discapacitats:
Bonificació:

1 €/dia/ persona
Exempts.

10% en l’entrada individual pels titulars del Carnet Jove

Els abonaments familiars inclouen els membres de la unitat familiar, definida com a pares
i fills.
Pistes de Pàdel


Abonament mensual: 12,00 euros



Reserva de pistes:
Amb abonament:
Descendents d´abonats fins al primer grau
i de la mateixa unitat familiar:
Sense abonament:

1,50 euro/persona/pista/ hora
1,50 euro/persona/pista/ hora
5,00 euro/persona/pista/ hora

En totes les quotes està inclòs l’impost sobre el valor afegit.
Article 7 – Meritació i període impositiu
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1.

L'obligació de contribuir neix des que s'inicia tal utilització mitjançant l'entrada als

recintes de dites instal·lacions, o des que s'utilitzin els serveis que es detallen en la quota
d'aquesta taxa.
2.

Quan s’iniciï la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de

competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix amb el
pagament de la quota, que es liquidarà per cada acte al retirar l’oportuna autorització
d’entrada al recinte i lloguer dels serveis enumerats.
3.

Els drets liquidats per l’aplicació de la quota autoritzen la utilització dels mateixos

durant el temps en què l’usuari resti en el recinte.
Article 8 – Règim de declaració i ingressos
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
Article 9 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
aprovat per l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió de data ............ de 2013, començarà a
regir a partir de la seva aprovació definitiva i publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.

El secretari

Vist i plau
L’Alcalde
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