ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE
PISCINA MUNICIPAL
ARTICLE 1. D'acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'art. 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 15 al 19 i 20 al 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 la Prestació del Servei de Piscina
Municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que
preveu l'article 57 del citat text refós.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de
piscina municipal.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques, com també les entitats a les quals es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten o
resulten beneficiades o afectades pel servei de piscina municipal.
Quan es tracte de menors d'edat o de persones legalment incapacitades, la sol·licitud ha de ser
subscrita per les persones que exercisquen la pàtria potestat, tutela o curatela, segons els
casos.
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda
en l'apartat següent.
2. La TARIFA d'aquesta taxa serà la següent:
CONCEPTE
ACCÉS AL RECINTE DEL POLIESPORTIU PER A ÚS DE LA
PISCINA DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU:
a) Menors de 6 anys
b) Carnet de 6 a 17 anys, tots dos inclusivament
c) Carnet a majors de 18 anys
d) Carnet familiar, que inclou a:
- cònjuges; parelles de fet; pare o mare separats legalment
- fills menors d'edat
- fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria
potestat prorrogada o rehabilitada
- fills majors d'edat que estiguen inclosos en el títol de família
nombrosa
- menors en règim de tutela i/o acolliment legal o acolliment
temporal
i) Entrada diària sense carnet menors d'edat
f) Entrada diària sense carnet majors d'edat
g) Abonament de 5 entrades menors d'edat
h) Abonament de 5 entrades majors d'edat

QUANTIA

0,00€
30,00€
49,00€
78,00€

2,00€
4,00€
8,00€
16,00€

CURSOS D'ESTIU
a) Un esport
b) Dos esports

35,00€
45,00€

CURSOS DE PERMANÈNCIA

199,00€

RENOVACIÓ DE TARGETA/CARNET de control d'accés (amb
independència del motiu pel qual es necessita la renovació)
EMISSIÓ DE TARGETA/CARNET de control d'accés per a usuaris
exempts de taxa o que no disposen d'aquesta per altres motius

5,00€
5,00€

ARTICLE 5.- MERITACIÓ
1. La taxa es reporta des que se sol·licita la prestació del servei de piscina.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en sol·licitar el carnet per temporada o en el moment
d'entrar al recinte.
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
Els supòsits d'exempció o bonificació prevists en els apartats següents no seran aplicables a
les entrades diàries, ni als bons de diverses entrades, ni a les taxes d'emissió o
renovació de les targetes de control d'accés, que han d'abonar-se íntegrament.
Suposats d'exempció o bonificació:
• Els discapacitats físics o psíquics que puguen acreditar un grau de
minusvalidesa a partir del 33% i menor del 65%, gaudiran d'una bonificació del
75%. Si el grau de minusvalidesa és major o igual al 65%, la bonificació serà del
100%. En tots dos casos, la bonificació podrà anar referida al carnet de piscina, els
cursos d'estiu i escoles de permanència. Aquest extrem s'acreditarà sempre
mitjançant presentació, per part de la persona interessada, del certificat de
minusvalidesa emès per l'òrgan competent.
• Els jubilats gaudiran d'una bonificació del 50% referida al carnet de piscina i
els cursos d'estiu. Per a acreditar aquest extrem, la persona interessat ha de
presentar un certificat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials que acredite
aquesta condició. El cònjuge de la persona jubilada podrà obtenir aquesta
bonificació, igualment, si acredita la seua condició de cònjuge mitjançant la
presentació de qualsevol d'aquests documents: a. llibre de família; b. certificat en el
registre autonòmic o municipal d'unions de fet; c. certificat de convivència del padró
municipal.
• Els pensionistes tindran una bonificació del 30% referida al carnet de piscina
i els cursos d'estiu. Per a acreditar aquest extrem, la persona interessada ha de
presentar un certificat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials que acredite
aquesta condició. El cònjuge de la persona pensionista podrà obtenir aquesta
bonificació, igualment, si acredita la seua condició de cònjuge mitjançant la
presentació de qualsevol d'aquests documents: a. llibre de família; b. certificat en el
registre autonòmic o municipal d'unions de fet; c. certificat de convivència del padró
municipal.
• Les famílies nombroses tindran una bonificació del 20% referida al carnet de
piscina, els cursos d'estiu i escoles de permanència. La condició de família
nombrosa s'acreditarà aportant el corresponent carnet expedit per l'òrgan
competent, no sent suficient l'aportació del llibre de família per a acreditar la
condició de família nombrosa.
• Les famílies que acrediten tenir en la unitat familiar ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional tindran una bonificació del 50% referida al
carnet de piscina, els cursos d'estiu i escoles de permanència.
El concepte “unitat familiar” inclourà als mateixos membres que el carnet familiar.
A aquest efecte, es consideraren ingressos anuals la suma de les bases imposables de tots els
membres de la unitat familiar que perceben rendes.
Per a acreditar aquest extrem, la persona interessada ha de presentar un dels següents
documents, referits a la situació de l'any natural anterior al de la matrícula:
a. Certificat de l'Agència Tributària en el qual figuren els ingressos anuals de tots i
cadascun dels membres de la unitat familiar.
b. Declaració de la renda de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar que
estiguen obligats a presentar-la i/o dades fiscals facilitades per l'AEAT per a la
confecció de la declaració de la renda d'aquells membres de la unitat familiar que no
estiguen obligats a presentar-la.

c.

Informe dels Serveis Socials Municipals, si l'Ajuntament ja tinguera constància
d'aquest extrem per qualsevol altra via o expedient.

En cas que, en el moment de matrícula i sol·licitud de bonificació, les dades referides a la renda
de l'any natural anterior ja estigueren disponibles per a la seua consulta pels serveis
municipals, els documents anteriors podran substituir-se per una autorització a aquests serveis
perquè consulten les dades. En cas contrari, haurà d'aportar-se la documentació de qualsevol
dels tres apartats anteriors, adjuntant, en el cas dels apartats b i c, una autorització signada per
tots els membres de la unitat familiar, perquè els serveis municipals puguen consultar les dades
de la renda a l'efecte de comprovacions posteriors.
•

Quant al carnet familiar: per a poder obtenir el carnet familiar, la condició de nucli
familiar s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un d'aquests documents:
• Llibre de família.
• Certificat d'inscripció en el registre autonòmic o municipal d'unions de
fet.
• Certificat de convivència del padró municipal.
Així mateix, cal aportar, si escau:
• Títol de Família Nombrosa per al cas de fills majors d'edat que figuren
en aquest.
• Resolució que determine la incapacitació judicial dels fills majors d'edat.
• Documentació que acredite l'acolliment de menors.

Per a poder gaudir de l'exempció per la condició de minusvàlid en el carnet familiar, tots i
cadascun dels membres de la unitat familiar hauran de tenir aquesta condició de minusvalidesa
a la data de sol·licitud del carnet.
•

Quant a les escoles de permanència: el segon fill i successius d'un mateix
nucli familiar tindran una bonificació del 30% en la matrícula. La condició de nucli
familiar s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un d'aquests documents:
• llibre de família
• certificat d'inscripció en el registre autonòmic o municipal d'unions de fet
• certificat de convivència del padró municipal

•

Els titulars del carnet jove tindran una bonificació del 10% referida al carnet
individual de piscina per a majors d'edat i també per als cursos d'estiu, modalitat 1
esport.

En cas de tenir dret a bonificació per més d'un apartat, s'aplicarà la bonificació que comporte un
percentatge major de descompte.
ARTICLE 7. ACCÉS AL RECINTE
L'accés al recinte del poliesportiu per a ús en temporada d'estiu de la piscina s'estableix, en
principi, en les dates d'1 de juny a 30 de setembre com a límits de temporada de piscina. No
obstant això, aquestes dates podran patir alteracions quan, segons el parer de l'Ajuntament,
existisquen causes que ho justifiquen.
Per a l'accés al recinte del poliesportiu cal presentar la targeta/carnet de control d'accés que es
lliura a les persones usuàries sense càrrec addicional la primera vegada en el moment de
matrícula i pagament de taxes. En cas de no presentar-la, se li permetrà a l'usuari l'accés fins a
un màxim de dues ocasions, prèvia comprovació que es tracta d'un usuari registrat en el
sistema. Si es dóna una tercera ocasió, haurà de presentar necessàriament la targeta/carnet de
control o no se li permetrà l'accés.
Una vegada obtinguda una targeta/carnet de control d'accés, haurà de conservar-la per a
futures temporades. En cas de no tindre-la per qualsevol motiu, hauran d'abonar-se les taxes
de renovació.

Les normes anteriors de control d'accés no són aplicables en el cas d'usuaris que no disposen
de targeta/carnet per estar exempts de taxes ni tampoc en el cas d'entrades diàries, llevat que
passen a necessitar-se targetes també per a aquells supòsits. En aquest cas, també han de
complir aquestes normes. Si aquests usuaris desitgen una targeta de control d'accés per
diferents motius, han d'abonar les taxes d'emissió.
DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta ordenança modificada entrarà en vigor el dia de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà en vigor fins que es modifique o es
derogue expressament.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 298, de 31 de desembre de 2001.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 299, de 30 de desembre de 2002.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 122, de 29 de maig de 2004.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 300, de 31 de desembre de 2004.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 143, de 27 de juny de 2005.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats de la present ordenança es van
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 178, de 4 d'agost de 2006.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 297, de 29 de desembre de 2006.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 95, de 21-05-2010.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 158, de 20 d'agost de 2012.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 132, de 12 de juliol de 2016.

