Ordenança fiscal núm 10
Prestació de serveis de piscina
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINA
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en la piscina municipal, l’
especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 3 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen serveis de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol•licitin alguna de les activitats
desenvolupades en la piscina municipal.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol•licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
a) Abonaments
Abonaments temporada a partir de 7 anys .........................................................38 €
-

S’aplicarà una bonificació pels residents empadronats al municipi de 10 €.

Abonaments temporada fins a 7 anys.................................................................22 €
-

S’aplicarà una bonificació pels residents empadronats al municipi de 8 €.

Abonaments temporada per majors de 65 anys o en concepte jubilat, residents
empadronats al municipi de Fondarella ............................................................. 25 €
Abonaments per tres dies tant adults com infantils ............................................14 €
b) Entrades
Entrades a les piscines per un dia ...................................................................6,60 €
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis singulars relacionats en els epígrafs de l’apartat
2. Entrades personal a la piscina, s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte.
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Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 3 de desembre de 2019, publicat definitiu al BOP número
22 de data 3 de febrer de 2020. Entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expresses.

