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TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS 

 

Ordenança fiscal núm. 24. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 

espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 27 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de 

serveis, realització d’activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat 

municipal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis en les instal·lacions 

municipals, així com la seva utilització privativa que s’especifiquen en les tarifes de 

l’annex de la present ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que 

es beneficiïn dels serveis, activitats, o utilitzin les instal·lacions esportives, a que es 

refereix l'article anterior.   

 

Article 4. Responsables 

 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 

General Tributària. 

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 amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

No s’aplicaran altres beneficis fiscals que els que es desprenen directament de l’annex 

de tarifes. 
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Article 6. Quota Tributària 

 

La quantia de la taxa és la que es determina en l’annex de tarifes. 

 

Les inscripcions de les activitats incloses en l’Annex 3 apartat 1) s’hauran de 

formalitzar preferentment abans del 15 de juny, per tal de poder planificar el servei i 

prestar-lo de manera adequada. 

Les inscripcions fetes a partir del dia 15 de juny, o si aquest és inhàbil, a partir del dia 

hàbil següent, tindran un suplement de 10 €. 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

 

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei o activitat especificats en l'annex 

de tarifes. 

 

Article 8. Règim de declaració i d'ingrés 

 

8.1 Conceptes, Matrícula, Quotes mensuals i Quotes Anuals. 

 

Abonat: Tindrà la condició d’Abonat, aquell usuari que sol·liciti donar-se d’alta a les 

Instal·lacions Esportives Municipals (IEM), mitjançant el pagament de la matrícula i de 

les quotes trimestrals o anuals. 

 

Abonament Familiar:  Fa referència a l’abonament que acredita la condició d’usuaris 

de l’àrea d’esports a una unitat familiar. La unitat familiar a efectes d’aquesta 

ordenança estarà formada per: 

 

1) La integrada pels cònjuges no separats legalment o unions estables de parella, 

i, si és dóna el cas: 

a. Els fills menors d’edat, amb excepció dels que, amb el consentiment 

dels pares, visquin independents d’aquests. 

b. Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria 

potestat prorrogada o rehabilitada. 

2) En els casos de separació legal, extinció de la unió estable de parella, o bé 

quan no existeixi vincle familiar, la formada pel pare o la mare i tots els fills que 

convisquin amb un o l’altre, i que reuneixin els requisits de l’apartat 1) anterior.  

 

Acreditació de la condició de jubilat: La condició de jubilat s’acreditarà per part de la 

persona interessada mitjançant Declaració Responsable signada per l’interessat, 

segons model facilitat per l’Ajuntament. 
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8.1.1Matrícula 

 

Concepte: Pagament únic que es duu a terme en el moment de sol·licitar l’alta a les 

IEM. 

 

Les quantitats exigides, en concepte de matrícula, es liquidaran en règim 

d’autoliquidació en el moment de sol·licitar l’alta al servei, que acredita la condició 

d’abonat a l’Àrea d’Esports, mitjançant el procediment del segell municipal adherit a 

l'escrit de sol·licitud. També es podrà justificar el seu pagament mitjançant ingrés 

metàl·lic directe en els serveis corresponents que emetran rebut que s'incorporarà a 

l'expedient als efectes de justificació. 

 

8.1.2 Quotes Trimestrals i Anuals. 

 

Els períodes trimestrals i anuals, no es consideren en períodes naturals, sinó des del 

moment en que es produeixi el pagament de la matrícula que acredita la condició 

d’abonat. 

 

Les quantitats exigides, en concepte de pagaments periòdics, corresponents a les 

quotes dels abonats (Quota Trimestral o Quota Anual), es liquidaran per part de 

l’Ajuntament, mitjançant el corresponent padró, i el cobrament de la respectiva tarifa 

s’efectuarà de la següent manera: 

 

▪ Quota Trimestral: Es cobrarà entre els dies 1 al 10 del primer mes de cada 

trimestre de referència.  

▪ Quota Anual: Es cobrarà entre els dies 1 al 10 del mes en que faci un any de la 

inscripció.  

 

8.2 Pagaments periòdics per activitats. 

 

Les quantitats exigides, en concepte de pagaments periòdics, per activitats, es 

liquidaran als inscrits a les mateixes, per l’Ajuntament mitjançant el corresponent 

padró, i el cobrament de la respectiva tarifa s’efectuarà entre els dies 1 al 10 del mes 

en curs. 

 

▪ Si la inscripció es produeix entre els dies 1 al 15 del mes, es cobrarà el mes 

sencer. 

▪ Si la inscripció es produeix entre els dies 16 a final de mes, es cobrarà mig 

mes. 
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En cas que en el moment de l’alta a l’activitat, ja s’hagi produït el procés de facturació, 

la fracció del més s’acumularà al proper rebut. 

 

La Taxa corresponent als apartats 8.1) i 8.2) serà liquidada per l’Ajuntament mentre els 

interessats no manifestin la seva voluntat de no recepció del servei havent-ho de 

comunicar per escrit, i d’acord amb l’imprès corresponent, abans del dia 20 del mes 

anterior de l’últim període d’utilització d’aquest. En cas contrari, es seguirà repercutint 

el cost del servei a l’usuari i serà d’aplicació les actuacions i procediment de recaptació 

definit en el Capítol V de la llei General Tributaria, i normativa de desenvolupament. 

 

8.3 Pagaments puntuals 

 

Les quantitats exigides, en concepte de pagaments puntuals, es liquidaran en règim 

d’autoliquidació, en el moment de sol·licitar el servei o l’activitat, mitjançant el 

procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud. També es podrà 

justificar el seu pagament mitjançant ingrés metàl·lic directe en els Serveis 

corresponents que emetran rebut que s'incorporarà a l'expedient als efectes de 

justificació. 

 

8.4 Utilització de les instal·lacions 

 

Per la utilització de les instal·lacions detallades en l’Annex 4, la taxa es liquidarà en 

règim d’autoliquidació, en el moment d’entrar en la instal·lació. 

 

Article 9. Comprovació i investigació 

 

1. La inspecció i la comprovació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que es 

preveu en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 

2. Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments 

de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran 

d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària . 

 

 

Disposició addicional.  

 

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 

normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 

es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
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modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final. 

 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de la 

Corporació de data 14 de maig de 2012. Entrarà en vigor el dia de la seva publicació, i 

tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diligència: 

 

Per a fer constar que aquest text incorpora la última modificació d’aquesta 

Ordenança, que va ser aprovada provisionalment per acord de Ple, de data 4 d’octubre 

de 2018. L’acord provisional ha esdevingut definitiu i el seu text íntegre s’ha publicat en el  

BOP de Lleida número 240 de data 13 de desembre de 2016.  

 

La secretaria, 

Esther Garrido Hernández 
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ANNEX 1. QUOTES I MATRÍCULES 

 

Període Matrícula Quota Trimestral Quota Anual 

Nens i joves de 4 a 

17 anys 
gratuïta --- 70 € 

Adults de 18 anys 

fins a 64 anys, no 

jubilats. 

36 € 45 € 170 € 

Adults de 65 anys o 

més, i/o jubilats 
24 € 35 € 120 € 

Abonament familiar 36 € 95 € 340 € 

 

 

S’estableixen les següents Bonificacions en les taxes dels nens i joves de 4 a 17 anys: 

 

▪ Bonificació del 50% pel segon germà. 

▪ El tercer germà i següents, quota gratuïta. 
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ANNEX 2. ACTIVITATS. 

 

1. Activitats Dirigides: 

 

Activitats: totes excepte dansa 

 

Freqüència Taxa Abonat / mensual Taxa no Abonat / mensual 

1 sessió /setmana 15 € 31 € 

2 sessions /setmana 19 € 40 € 

3 sessions /setmana 27 € 45 € 

Entrada lliure a totes les 

activitats dirigides i a 

Fitness 

33 € --- 

 

 

Activitat: Dansa Moderna i Dansa Clàssica 

 

Freqüència Taxa mensual 

1 sessió /setmana 15 € 

2 sessions /setmana 19 € 

3 sessions /setmana 27 € 

 

 

2. Activitats no Dirigides: 

 

Activitat Taxa Abonat / mensual Taxa no Abonat / mensual 

Sala Fitness + 

Rocòdrom + Abdostira 

& GAC 

12€ 
35€ 

 

Rocòdrom -- 26€ 

 

Activitat Taxa Abonat / dia Taxa no Abonat /dia 

Sala Fitness + 

Rocòdrom + Abdostira 

& GAC 

4 € 6 € 

Rocòdrom --- 
3 € 
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3. Plataforma Vibratòria: 

 

Sessions Taxa Abonat Taxa no Abonat 

1 sessió 5 € 6 € 

10 sessions 30 € 50 € 

 

 

4. Activitats per Joves (de 12 a 15 anys): 

 

Activitat Taxa Abonat/ mes Taxa no Abonat/ mes 

Fitness juvenil. 2 dies 

per setmana 
10 € 20 € 

 

 

5. Condicions especials per a abonats: 

 

1. Els abonats a l’Àrea d’Esports que estiguin inscrits a qualsevol activitat, 

disposen d’accés gratuït a la Sala Fitness. 

 

2. Els abonats a l’Àrea d’Esports inscrits a la Sala Fitness o qualsevol altra 

activitat tindran accés gratuït a les activitats d’spinning i bodyton sempre que 

quedin places lliures. 

 

3. Els abonats tindran accés a la Sala Fitness gratuïtament, durant l’estona que 

els seus fills duguin a terme alguna activitat a l’Àrea d’esports. 
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ANNEX 3. ACTIVITATS D’ESTIU  

 

1) ACTIVITATS INFANTILS. 

 

1.1 Estades Esportives. 

 

 

Període Taxa Abonat Taxa no Abonat 

4 setmanes 125 € 151 € 

2 setmanes 83 € 100 € 

1 setmana 55 € 63 € 

 

 

1.2 Cursets de Natació: 

 

Per nadons de 6 mesos a nens en edat escolar inferior a P3. 

 

Període Taxa Abonat Taxa no Abonat 

4 setmanes 26 € 42 € 

2 setmanes 16 € 26 € 

1 setmana 13 € 18 € 

 

  Per nens en edat escolar des de P3 (inclòs), fins a 11 anys 

 

Període Taxa Abonat Taxa no Abonat 

4 setmanes 39 € 50 € 

2 setmanes 23 € 30 € 

1 setmana 17 € 20 € 

 

 

1.3 Pack Estades Esportives i Curset de Natació.  

 

Període Taxa Abonat Taxa no Abonat 

4 setmanes 160 € --- 

2 setmanes 105 € --- 

 

 

1.4 Pàdel (per a nens de 6 a 12 anys). 

 

Període Taxa Abonat Taxa no Abonat 

Juliol (1h/setmana) 28 € 40 € 
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2) ACTIVITATS JUVENILS 

 

2.1 Natació Juvenil. 

 

Per a nois i noies de 12 a 15 anys: 

 

Període Taxa Abonat Taxa no abonat 

4 setmanes 27 € 45 € 

2 setmanes 15 € 25 € 

1 setmana 9 €  18 € 

 

 

3) QUOTES PISCINA 

 

Abonats. 

 

▪ Nens i joves de menys de 18 anys i  adults  

de 65 anys o més, i/o jubilats ............................................ gratuït. 

 

▪ Persones que adquireixin la condició d’”abonat”  

entre 01/06 i el 31/08 de l’any en curs, mitjançant  

pagament de la quota trimestral, i no inclosos en l’apartat  

anterior  .............................................................................. 6 € 

 

▪ Persones que adquireixin la condició d’”abonat”  

entre 01/06 i el 31/08 de l’any en curs mitjançant pagament  

de la quota anual ................................................................ gratuït. 

 

No abonats. 

 

▪ Nens de menys de 4 anys ................................................... gratuït 

 

▪ Entrada individual per persona/dia ..................................... 3,5 € 

 

▪ Packs de 5 dies ................................................................... 16 € 

 

▪ Packs de 10 dies ............................................................... 30 € 

 

L’entrada individual: Dóna dret a l’accés a la piscina municipal durant un dia 

sencer, matí i tarda.  
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Els packs de 5 i de 10 dies: Es consideraran dies naturals, sense la necessitat 

que siguin consecutius. Cada tiquet per dia, dóna dret d’accés a la piscina 

durant un dia sencer. 

 

Abonaments per temporada. 

 

▪ Nens i joves de 4 a 17 anys i 

Adults de 65 anys o més, i/o jubilats .................................... 40 € 

 

▪ Adults (de 18 a 64 anys  no jubilats) ................................. 55 € 

 

▪ Abonament Familiar  ............................................................ 125 € 

 

 

Els abonaments per temporada seran personals i intransferibles. Solament 

donaran dret d’accés a la piscina a les persones titulars de l’abonament. 

 

 

4) PÀDEL (a partir de 12 anys) 

 

 

Període Taxa Abonat Taxa no Abonat 

Juliol (1h/setmana) 35 € 45 € 
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ANNEX 4. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

 

 

Instal·lació Taxa Abonat Taxa no Abonat 

Pista de tennis --- 
3 € / persona / hora 

2 € / persona /  ½ hora 

Pista sencera (pavelló) --- 30 € / hora 

½ Pista (pavelló) --- 20 € / hora 

Pista Pavelló Individual --- 3 € / persona / hora 

½ Pista Pavelló Individual --- 2 € / persona / hora 

Sala Polivalent --- 

Fins a 1 hora: 25 € 

Per més d’1hora i fins a 3 hores: 60 € 

Per més de 3 hores i fins a 6 hores: 100 € 

Per més de 6 hores: 150 € 

 

 

Instal·lació Taxa Abonat Taxa no Abonat 

Pista de pàdel 1 € / hora / persona 3 € / hora / persona 

Servei enllumenat pistes 0,5 € / hora / persona 1 € / hora / persona 

Pack (3 pilotes + raqueta) 1 € / pack 2 €/ pack 
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