AJUNTAMENT DE GOLMÉS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINES MUNICIPALS

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o). de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa 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 4r. d’aquesta
Ordenança.
Article 2. Concepte
La taxa regulada en aquesta ordenança constitueix els serveis de caràcter
públic que és satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades en la piscina municipal, i que és presten en règim de
monopoli per l’Ajuntament.
Article 3r.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada 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 4r.- Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada 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’aquesta taxa serà la següent:
Per l’entrada personal a la piscina:
-Preu per dia i persona .......................................................
-Preu per abonament temporada estiu majors de 7 anys
-Preu per abonament temporada estiu menors de 7 anys
-Els menors de 2 anys .....................................................
-Preu per abonament temporada estiu majors 65 anys

5,00 €
30,00 €
15,00 €
gratuït.
15,00 €

A partir del segons descendent familiar, 50% de bonificació de l’abonament que
li correspongui.

A partir de la Festa Major d’Agost, el preu per abonament temporada estiu,
qualsevol modalitat, es reduirà el 50%.
En cas d’activitats d’estiu organitzades al municipi per tercers i destinades a
menors d’edat, el preu de l’entrada al recinte serà de 3 euros/setmana per
participant.
En cas de persones que acreditin una disminució superior al 33%, l’entrada o
abonament serà gratuït.
3.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix
des que es presti o realitzi qualsevol dels servei o activitats especificades a
l’article anterior.
4.- El pagament de la taxa pels serveis singulars relacionats en l’epígraf 1r.
s’efectuarà en el moment de l’entrada en el recinte.

Disposició final.
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 13 de
novembre de 2007, modificada per acord de Ple del dia 25 d’octubre de 2011, i
modificada de nou per Ple de data 28 de març de 2018, començarà a regir el
dia 1 de juny de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

