
Ajuntament de Llavorsí  
 

Ordenança Fiscal núm. 10 
 
TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS DE PARC ESPORTIU I  
PISCINES MUNICIPALS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 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 se 
serveis i la realització d’activitats en el parc esportiu i piscines municipals. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització 
d’activitats de la competència local en el parc esportiu i piscines municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en 
el parc esportiu i piscines municipals. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
A) PISCINES:                                                                                                   € 
 
- Entrada individual (tot el dia):                                                                    3,00 
- Entrada individual nens fins a 12 anys i persones majors de 65 anys    2,00                                                   
-    Entrada individual nens fins a 3 anys:                                                     gratuït 
-    Abonament individual de temporada:                                                       35,00   
-    Abonament temp. nens fins a 12 anys i persones majors de 65 anys     25,00 
 
Els abonaments de temporada tindran un descompte de 5 € si es fan abans del 30 
de juny.  
 
Hi haurà una bonificació del 10% sobre totes les quotes de piscines per a un segon 
germà i del 30% per a un tercer i següents germans menors de 18 anys i, 
independentment d’aquesta, hi haurà una altra bonificació del 10% sobre totes les 
quotes de piscines que hagin de satisfer les famílies nombroses. 
 
B) TENNIS 
-   Per  1 hora d’ocupació de pista:                                     7,00 
-   Suplement 1 hora d’enllumenat:                                     3,00 
-   Abonament individual de temporada adult:                   30,00  
-   Idem. Fins a 16 anys:                                                    17,00 



 
C)  CAMP DE FUTBOL-7                                                 gratuït 
 
D) PISTA POLIESPORTIVA 
-  Sense ús dels vestidors                                               gratuït 
- Reserva amb vestidors per a grups                   18,00 € (fins a 3 hores)               
- Suplement enllumenat                                                5,00 €/hora 
 

 
Article 5. Acreditament i període impositiu 
 
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta 
la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent. 
 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a tota la temporada, la taxa s’acreditarà a 
l’inici de la mateixa.  
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament 
s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte. 
 
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el 
moment de formular la sol·licitud. 
 
3. El pagament es farà a les oficines situades en el recinte de la piscina. 
 
Article 7.  Infraccions i sancions 
 
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la 
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la 
penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
DISPOSICIO FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 10 de 
setembre de 1998 que ja està actualitzada amb les successives modificacions 
aprovades el 27-9-2001, el 23-9-2003, el 16 de novembre de 2004, el 3 de juliol de 
2008, el 25-4-2012 i el 26-11-2015, està definitivament aprovada i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
 
L’alcalde                                                                            El secretari 


