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AJUNTAMENT DE SERÒS
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
a la piscina municipal
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat
a definitiu l’Acord plenari provisional d’aquest Ajuntament sobre la modificació i refosa de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa de per la prestació de serveis a la piscina municipal el text íntegre de la qual es fa
públic en compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el text de la qual es transcriu a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Article 1. Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, d’acord amb el que es preveu en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i en els articles 15 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la taxa per la prestació del servei públic
de piscines municipals, que es regirà per les Normes de la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
atenen al previst en l’article 57 del citat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2: Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’entrada a les piscines municipals, destinada al bany.
Article 2. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents aquells referits a l’article 35 i següents de la Llei general tributària, els
quals sol·licitin la prestació del servei.
Article 3. Exempcions i bonificacions
1. Queden exempts d’aquesta taxa:
a) Les persones menors de 4 anys.
b) Les persones amb discapacitat acreditada superior al 65%.
2. Es regulen les següents bonificacions:
a) S’aplicarà una bonificació del 20% de la quota a persones integrants en famílies nombroses o
monoparentals.
b) S’aplicarà una bonificació del 20% de la quota a persones amb discapacitat acreditada entre el 33% i el
65%.
Article 4. Quota tributària
1. La quota tributària es determina per a aplicació de les tarifes següents:
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- De 4 anys fins a 10 anys
- De 10 anys en endavant
Abonaments de temporada
- De 4 anys fins a 17 anys “infantil-juvenil”
- De 18 anys fins a 65 anys “adult”
- A partir de 65 anys “persones jubilades”
Abonament 14 dies
- 14 entrades “infantil-juvenil”
- 14 entrades “adult”
Ús de les casetes
- Ús de temporada
- Ús d’un dia

3,00
5,00
24,00
46,00
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22,00
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55,00
3,00

2. Les 14 entrades de l’abonament 14 dies, els accessos es podran comptabilitzar de forma no consecutiva.
3. L’edat que es té en compte de cada persona, a efectes de taxa de piscines, és la que es tindrà el dia 31
desembre de l’any en curs.
4. Els abonaments d’altres piscines municipals permeten l’entrada gratuïta a les de Seròs, en els casos que
així s’hagi conveniat, en termes de reprocitat, amb els respectius ajuntaments.
5. No es requereix el pagament de la taxa a les persones que prenguin part en cursets i activitats realitzades
a les piscines, en quant a la realització d’aquestes activitats. En aquest cas, la permanència d’aquestes
persones a les instal·lacions s’autoritzarà exclusivament per la realització de l’activitat i durant l’horari que
aquesta es realitzi.
6. En els supòsits d’ús de les casetes, addicionalment a la taxa, s’exigirà fiança en concepte de préstec de
les claus per import de 15,00 €, la qual serà retornada al final de l’ús sol·licitat, un cop es retornin les claus.
En cas de pèrdua de claus, aquesta fiança haurà de fer-se efectiva amb cada entrega perdent el dret a
recuperació de l’anterior.
Article 5. Meritació
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es presti o realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior, els qual no es realitzarà sense que s’hagi
efectuat prèviament el pagament.
Article 6. Règim de declaració i ingrés
1. El pagament dels supòsits inclosos als epígrafs 1 i 4.2 del punt 1 de l’article 4 d’aquesta ordenança es
realitzarà en el moment immediatament anterior a l’entrada al recinte.
2. El pagament dels supòsits restants s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
Article 7. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa. En cas de modificació parcial, restaran vigents els articles no modificats.
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Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà al de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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