AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
* ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes,
piscines i instal·lacions anàlogues que es regirà per aquesta Ordenança.
Art. 2.- Fet imposable
Consisteix en la utilització de la piscina municipal i instal·lacions anàlogues.
Art. 3.- Subjecte passiu
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. 33 de la Llei general tributària,
que sol·licitin o utilitzin el servei municipal de piscina municipal, i instal·lacions
anàlogues.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen 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 el
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 la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la que es fixa en les tarifes següents
* Abonament per temporada
- Infantil (fins als 18 anys)
- Adults
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* Abonament per un mes (des d’inici de la temporada fins 31 de juliol o des d’1
d’agost fins final de la temporada)
- Infantil (fins als 18 anys)
18,00 euros
- Adults
20,00 euros
- Familiar
40,00 euros
* Entrada diària (majors de 6 anys)
3,00 euros
Les persones jubilades queden exemptes
Art. 7. Meritació i normes de gestió
La taxa es meritarà i neix l’obligació de pagament quan es sol·liciti el servei o bé en el
moment d’utilització dels servei..
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte de què es tracti o
per l’adquisició d’abonaments per temporada.
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 o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent de que es
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’aprovi la
seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2017 i publicat el text íntegre en el
BOPT núm. 242 de 19 de desembre de 2017.
El Perelló, 19 de desembre de 2017
La secretària-interventora,

CPISR-1 C Maria
Elena Català
Ferrer
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