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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
LES PISCINES MUNICIPALS, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS 
ANÀLEGS. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
prestació de serveis a les piscines municipals, instal·lacions esportives i altres serveis 
anàlegs. 
  
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització de les piscines municipals, instal·lacions esportives i altres 
serveis anàlegs. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei 
general tributària, que sol.licitin o utilitzin els serveis de les piscines municipals, 
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit   d’utilització dels serveis pels 
menors d’edat o incapacitats,  les persones que tinguin la pàtria potestat o els 
representants legals. 

 
Article 4. Responsables 
 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les 
obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els 
articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats 
en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general 
tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta 
taxa. 
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la 
quota tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes 
aplicables. 

 
Article 6. Quota tributària 
 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  aj.moradebre@altanet.org 

http://www.moradebre.altanet.org 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa 1a  PISCINA DESCOBERTA 
Abonament temporada 
Familiar, 105,00 €  
De 6 a 11 anys, 26,00 € 
De 12 a 17 anys, 32,00 € 
De 18 a 65 anys, 45,00 € 
Majors de 65 anys, 6,00 € 
Pensionistes i d’escassa capacitat econòmica, 6,00 € 
Abonament mensual, 53,00 € 
 
Entrades piscines 
Dies laborables: 
Menors de 16 anys, 3,00 € 
Majors de 16 anys, 3,50 € 
Dies festius:   
Menors de 16 anys, 3,50 €  
Majors de 16 anys, 4,00 €  
 
Tarifa 2a  PISCINA COBERTA 
Quotes d’inscripció 
Infantil (5-15 anys), 40,50 € 
Adult (16-64 anys), 61,50 € 
2n familiar adult, 41,00 € 
Gent gran (més de 64 anys), 40,00 € 
Familiar (parella o adult amb fills menors de 16 anys), 80,00 € 
 
Quotes mensuals 
Infantil (5-15 anys), 25,80 € 
Adult (16-64 anys), 42,60 € 
2n familiar adult, 35,10 € 
Gent gran (més de 64 anys), 25,80 € 
Familiar (parella o adult amb fills menors de 16 anys), 82,50 € 
 
Cursets de natació (preu trimestral) 
No abonats 
Petits de 3 a 5 anys 1 dia, 65,20 € 
Petits de 3 a 5 anus 2 dies, 102,30 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia, 57,70 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dies, 87,80 € 
Grans d’11 a 15 anys 1 dia, 55,80 € 
Grans d’11 a 15 anys 2 dies, 84,10 €  
Adults més de 16 anys 1 dia, 71,80 € 
Adults més de 16 anys 2 dies, 123,00 € 
Gent gran (més de 64 anys) 1 dia, 58,30 € 
Gent gran (més de 64 anys) 2 dies, 95,40 € 
Natació nadons 4 mesos a 3 anys 1 dia, 106,20 € 
Curs intensiu mensual juliol (5 dies/setmana), 82,80 € 
Natació terapèutica, 131,00 € 
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Activitats complementàries, 127,50 € 
 
Abonats 
Petits de 3 a 5 anys 1 dia, 32,60 € 
Petits de 3 a 5 anus 2 dies, 51,15 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia, 28,85 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dies, 43,90 € 
Grans d’11 a 15 anys 1 dia, 27,90 € 
Grans d’11 a 15 anys 2 dies, 42,05 € 
Adults més de 16 anys 1 dia, 35,90 € 
Adults més de 16 anys 2 dies, 61,50 € 
Gent gran (més de 64 anys) 1 dia, 29,15 € 
Gent gran (més de 64 anys) 2 dies, 47,70 € 
Natació nadons 4 mesos a 3 anys 1 dia, 53,10 € 
Curs intensiu mensual juliol (5 dies/setmana), 41,40 € 
Natació terapèutica, 65,50 € 
Activitats complementàries, 63,75 € 
 
Entrades puntuals 
Laborables: 
Infantil (5-15 anys), 5,40 € 
Adult (16-59 anys), 7,95 € 
Gent gran (més de 60 anys), 5,40 € 
Dissabtes, diumenges i festius: 
Infantil (5-15 anys), 6,40 € 
Adult (16-59 anys), 9,10 € 
Gent gran (més de 60 anys), 6,40 € 
 
Escoles 
Horari lectiu (de 9:00 a 17:00 h) 
1 sessió setmanal, preu trimestral 
Guarderies d’1 a 3 anys, 41,75 € 
P-3, P4, P-5, 34,65 €  
Primària i ESO, 27,95 € 
Discapacitats, 42,90 € 
 
Horari no lectiu (a partir de les 17:00 h) 
Veure preu curset trimestral 
 
Lloguer instal·lacions 
Piscina carril (preu/hora), 29,50 € 
 
Servei UVA 
No abonats 
1 sessió, 7,05 € 
Abonament 10 sessions, 56,60 € 
 
Abonats 
1 sessió, 5,75 € 
Abonament 10 sessions, 44,85 € 
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Serveis personals 
Trimestral, 31,20 € 
Assegurança accidents (preu mensual), 0,70 € 
 
Servei entrenador personal 
1 sessió, 45,00 € 
Abonament 10 sessions, 370,00 € 
1 sessió, parella, 31,50 € 
Abonament 10 sessions, parella, 258,00 € 
 
Tarifa 3a INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Utilització enllumenat pista poliesportiva per hora /fracció, 4,20 € 
Utilització enllumenat Camp de futbol  per hora  /fracció,  4,20 € 
Utilització del pavelló cobert poliesportiu amb esdeveniments de caràcter esportiu, per 
hora/fracció, 9,00 €, més 0,60 €/ persona. 
Utilització del pavelló cobert poliesportiu amb esdeveniments de caràcter no esportiu, 
per dia/fracció,  300,50 € 
 
Article 7. Meritació  
 
La taxa es  meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o 
bé en el moment d’utilització dels servei. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega.  
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 15 de setembre                   
de 2016, començarà a regir el dia 1r. de gener de  2017, i continuarà vigent mentre no 
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, restaran vigents. 
 


