
   

Ordenança fiscal número 17 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del que estableixen els Articles 57 i 20.4.o), del RDL 2/2004, pel qual s’aprovà el Text 
Refós de la Llei 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 la prestació de serveis a la 
piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats sense personalitat jurídica, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
 
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 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària 58/2003. 
 
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 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
 

2. Serà d’aplicació la bonificació prevista al conveni signat entre l’Ajuntament i la Mancomunitat de la 
Vall de Camprodon com a activitat municipal de foment i millora de la qualitat de l’oferta turística de la 
Vall. 

 
Article 6. Quota tributària 
  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Concepte Preus temporada 2016 

Entrada individual  

Nens menors de 7 anys Gratuïta 

Nens a partir de 7 anys i adults, segons dia  

De dilluns a divendres 4,00 € 

Dissabtes, diumenges i festius 4,50 € 

Abonament de temporada  

Nens menors de 7 anys Gratuït 

Nens d’entre 7 i 11 anys i pensionistes 25,00 € 

Nens de més d’11 anys i adults 35,00 € 

Abonament familiar (nens fins a 14 anys) 75,00 € 

Entrada de grups (20 o més persones)  

De dilluns a divendres 2,30 €/persona 

Dissabtes, diumenges i festius 2,50 €/persona 

 



   

 
 
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 servei. 
 
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 començarà a regir l’endemà de la publicació del seu text íntegre al BOP de 
Girona, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  
 
Llanas, 29 de gener de 2015. 
Diligència per fer constar, que l'article 6. Quota tributària esta redactat acomplint l'acord del Ple de 
l'Ajuntament de Llanars, de 20 de novembre de 2012,  de modificació de les ordenances fiscals per a 
2013 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Llanars, 11 d'agost de 2016 
Diligència per fer constar, que l'article 6. Quota tributària esta redactat acomplint l'acord del Ple de 
l'Ajuntament de Llanars, de 17 de juny de 2016,  de modificació de l'ordenança i continuarà vigent 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 


