
 

ORDENANÇA REGULADORA NÚMERO 26. DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE PISCINA MUNICIPAL I ALTRES EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de 
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei  de piscina 
municipal.  
 
Article 2. Fet imposable 
Consisteix en la utilització de la piscina municipal.  
 
Article 3. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones fisíques, jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els 
serveis de la piscina municipal. 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis els menors d’edat  o 
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 
Article 4. Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix els articles 38.1 i 39 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 els supòsits i abast que assenyala 
l’article 40 de la Llei general tributària.  
 
Article 5.  Beneficis fiscals 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari 
excepte les determinades per Llei. 
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 
6.1. Serveis de piscina municipal 
 
Descripció Taxa 
Abonament piscina 
Abonament adult 38,00 € 
Abonaments infants (de 4 fins a 14 anys). Menors 
de 4 anys gratuït 

33,00 € 

Abonament matrimonis 64,00 € 
Abonament especial familiar 85,00 € 
Abonaments majors de 65 anys 28,00 € 
Entrades piscina (1 dia) 
Entrades adult 3,50 € 
Entrades infants (de 4 fins al 14 anys) Menors de 
4 anys gratuït 

2,80 € 

 
Article modificat per acord publicat al BOPT núm. 274, de 28-11-2013. 
 
6.2. En el cas que l’horari d’accés a la piscina es vegi restringit en el seu aforament i els horaris 
l’accés es realitzin per diversos torns en la seva franja horària diària ordinària de 11:00 a 19:00h la 
quantia de la taxa serà la següent: 



 

 
 
Descripció Taxa 
Abonament temporada complerta piscina 
Abonament adult 30,00 € 
Abonaments infants (de 4 fins a 14 anys). Menors 
de 4 anys gratuït 

25,00 € 

Abonament matrimonis 50,00 € 
Abonament especial familiar 75,00 € 
Abonaments majors de 65 anys 20,00 € 
Entrades  
Entrades per torn diari adult 10,00€ 
Entrades per torn diari infants (de 4 fins al 14 
anys) Menors de 4 anys gratuït 

5,00 € 

Entrada per torn diari majors de 65 anys 5,00€ 

 
Article modificat per acord publicat al BOPT de data 29/06/2020 
 
6.3. Serveis de pista de pàdel municipal 
 
 

 SOCIS NO SOCIS 
Preu pista /1,5h 10,00€ 14,00€ 
Preu llum /1,5 h 2,00€ 2,00€ 
Abonament 5 reserves pista/ 
1,5h cadascuna (llum no 
inclòs) 

40,00€ 60,00€ 

Abonament 10 reserves pista/ 
1,5h cadascuna (llum no 
inclòs) 

60,00€ 100,00€ 

 
Article 7. Meritació 
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent, o bé en el moment 
d’utilització dels serveis. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i 
la normativa que la desplega. 
 
Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona ja 
sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, resten vigents  

 


