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Article 1. Principis generals
Fent ús de les facultats concedides als articles 133,2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb
el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament d'Amposta
estableix el preu públic de la prestació de serveis o activitats de caire cultural o recreatiu
organitzats pel propi Ajuntament.

Article 2. Obligació de pagament
La obligació de pagament neix per la utilització de les instal·lacions, la realització de les activitats
o la compra del material esportius que es detallen a l'article 5.

Article 3. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones que es beneficiïn dels serveis
prestats i/o adquireixin el material esportiu a què es refereix l'article anterior.
2. L'obligació de pagament del preu públic, quan es refereixi a la utilització de les instal·lacions o
a la realització d'activitats, neix des del moment en que s'aprova la prestació del servei o, en
defecte d'aquesta, de la realització efectiva del mateix.
3. Els usuaris del servei, en el moment de presentar la seva sol·licitud, facilitaran el número de
compte d'una entitat financera on domiciliar periòdicament els imports liquidats. No s'iniciarà
cap servei sense el compliment d'aquest requisit.

Article 4. Beneficis fiscals
La cessió dels espais de les instal·lacions per a realitzar activitats esportives als diferents clubs o
entitats de la ciutat serà gratuïta, prèvia autorització municipal i d’acord amb els criteris que en
cada moment determini l’autoritat responsable.
No s’aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que les indicades a l’apartat anterior ni les relacionades a l’article 6è.
Per aplicar la tarifa especial a les persones que es troben a l’atur i a les seves parelles caldrà que
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acrediten aquesta circumstància mitjançant justificant de demanda de treball expedit per l’oficina
del SOC que té una validesa de tres mesos. Per renovar l’abonament amb tarifa especial les
persones que continuen mantenint-se en aquesta situació hauran de renovar novament

la

demanda de treball i acreditar dita renovació a l’oficina municipal gestora de la taxa, en cas
contrari se’ls aplicarà la tarifa normal.

Article 5. Quantia
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. Piscina Municipal
a) Activitats ús lliure (L'abonament inclou l'ús de la piscina lliure més les activitats del gimnàs):

Concepte

Import

Entrades individuals fins 1

3,10 €

Entrades individuals a partir de 15 anys

4,10 €

Abonaments 10 banys fins 14 anys

27,80 €

Abonaments 10 banys a partir de 15 anys

36,00 €

Abonament: matrícula

21,42 €

Abonament: matrícula amb carnet jove d’Amposta (gratuïta)

0,00 €

Abonaments infantils mensuals ( fins 14 anys)

19,91 €

Abonaments infantils trimestrals ( fins 14 anys)

56,73 €

Abonaments infantils anuals ( fins14 anys)

215,16 €

Abonaments adults mensuals ( de 15 a 54 anys)

38,13 €

Abonaments adults trimestrals ( de 15 a 54 anys)

108,68 €

Abonaments adults anuals ( de 15 a 54 anys)

411,86 €

Abonaments especial adults a l’atur mensuals ( de 15 a 54 anys –inclòs parella)
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Abonaments gent gran mensuals ( a partir de 55 anys)

13,69 €

Abonaments gent gran trimestrals ( a partir de 55 anys)

39,04 €

Abonaments gent gran anuals ( a partir de 55 anys)

147,84 €

Abonaments familiars mensuals ( fills/es fins 14 anys)

57,60 €

Abonaments familiars trimestrals ( fills/es fins 14 anys)

164,06 €

Abonaments familiars anuals ( fills/es menors fins anys)

621,98 €

Cap de setmana mensual

8,87 €

Abonament Especial mensual

17,82 €
23,19 €

Família nombrosa: adult mensual
Família nombrosa: adult trimestral

65,99 €

Família nombrosa: adult anual

250,10 €

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult ( de 15 a 54 anys)

20,05 €

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult ( de 15 a 54 anys)

57,19 €

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult ( de 15 a 54 anys)

216,74 €

4

Ordenança Fiscal núm. 44
Ordenança reguladora de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals

b) Activitats dirigides. Els preus són mensuals i la durada de les activitats és trimestral. Per als
abonats, hi ha un 50% de descompte en les activitats dirigides:

Concepte

Import

Nadons 6 mesos - 3 any:
- 1 dia

22,15 €

- 2 dies

35,44 €

- 3 dies

44,29 €

Natació infantil 3 - 14 anys:
- 1 dia

22,15 €

- 2 dies

35,44 €

- 3 dies

44,29 €

Escola disminuïts:
- 1 dia

11,99 €

- 2 dies

19,10 €

- 3 dies

23,88 €

Natació escolar:
- Per alumne i mes amb monitor

13,49 €

- Per alumne i mes sense monitor

8,13 €

Escola Natació 4 - 14 anys:
- 1 dia

13,49 €

Natació adults:
- 1 dia

22,15 €

- 2 dies

35,44 €

- 3 dies

44,29 €

Natació gent gran:
- 1 dia

7,17 €

- 2 dies

14,35 €

- 3 dies

17,93 €
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Embarassades i post part:
- 1 dia

22,15 €

- 2 dies

35,44 €

Família nombrosa:
- Família nombrosa: un dia

14,33 €

- Família nombrosa: dos dies

22,97 €

- Família nombrosa: tres dies

28,70 €

- Família nombrosa: escola de natació

8,76 €

Disminuïts- Pensionistes:
- Disminuïts- Pensionistes: un dia

11,99 €

- Disminuïts- Pensionistes: dos dies

19,10 €

- Disminuïts- Pensionistes: tres dies

23,88 €

c) Altres activitats:

Concepte

Import

Classes particulars. Per als abonats hi ha un 30% de descompte:
- Nen/a 1 hora

22,28 €

- Nen/a 5 hores

104,83 €

- Adults 1 hora

26,59 €

- Adults 5 hores

126,18 €

Cessió carrers. Preu hora, sense monitor i amb socorrista:
- 1 carrer

17,81 €

- 2 carrers

33,71 €

- 3 carrers

47,87 €

- 4 carrers

64,25 €

- 5 carrers

75,69 €

- 6 carrers

93,50 €

- 7 carrers

99,24 €

- 8 carrers

113,23 €
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Piscina petita

44,53 €

Guixetes:
- Abonats (mes)

2,80 €

- No abonats (mes)

4,51 €
14,69 €

Balls de Saló, mensual
Gimnàs, per hora d’utilització 1 sala

25,80 €

d) Venda de material:

Article

Preu

Gorra de bany de làtex

3,09 €

Gorra de bany de licra

4,74 €

Gorra de bany de silicona

6,44 €

Gorra de bany de silicona multicolor

7,06 €

Ulleres Sidney

5,41 €

Ulleres Fast

7,06 €

Ulleres Treck

11,02 €

Mitjons làtex

4,74 €

Protectors oïda

4,74 €

Pinça nas

3,76 €

Samarreta

9,53 €

Tovallola

29,97 €

2. Piscina Poble Nou

Concepte

Import

Entrades individuals fins 14 anys

3,10 €

Entrades individuals a partir 15 anys

4,10 €

Abonaments 10 banys fins 14 anys

27,80 €

Abonaments 10 banys a partir 15 anys

36,00 €
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Abonament: matrícula

21,42 €

Abonament: matrícula amb carnet jove d’Amposta (gratuïta)

0,00 €

Abonaments infantils mensuals fins 14 anys

19,91 €

Abonaments infantils trimestrals fins 14 anys

56,73 €

Abonaments adults mensuals de 15 a 54 anys

38,13 €

Abonaments adults trimestrals de 15 a 54 anys

108,68 €

Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges (a partir de 55 anys): mensuals

13,69 €

Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges (a partir de 55 anys): trimestrals

39,04 €

Abonaments familiars mensuals (fills/es fins14 anys)

57,60 €

Abonaments familiars trimestrals ( fills/es fins 14 anys)

164,06 €

Cap de setmana mensual

8,87 €

Abonament Especial mensual

17,82 €

Família nombrosa: adult mensual

23,19 €

Família nombrosa: adult trimestral

65,99 €

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: (de 15 a 54 anys) mes

20,05 €

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: (de 15 a 54 anys) trimestre

57,19 €

Cessió carrers. Preu hora, sense monitor i amb socorrista:
- 1 carrer

17,81 €

- 2 carrers

33,71 €

- 3 carrers

47,87 €

3. Pavelló Poliesportiu

Concepte

Import

Per hora d'utilització del pavelló

44,56 €

Escola de Basquet (quota mensual)

11,14 €
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4. Pavelló Patinatge

Concepte

Import

Per hora d'utilització del pavelló

27,82 €

5. Pistes poliesportives descobertes

Concepte

Import

Per hora d'utilització de les pistes

11,14 €

6. Pista Atletisme

Concepte

Import

Per hora d'utilització de les pistes

27,82 €

Escola d’Atletisme (quota mensual)

11,14 €

7. Camp de Futbol

Concepte

Import

Per hora d'utilització de les instal·lacions

66,84 €

Article 6. Obligació de pagament
El preu públic tindrà naixement en la formulació de la sol·licitud de les instal·lacions esportives
corresponents o bé en el moment d'utilització dels serveis, i per l'adquisició del material esportiu.

Article 7. Normes de gestió
Les baixes cursades pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels serveis especificats a la tarifa,
tindran efecte en finalitzar el període d’abonament o del servei contractat, i no donaran dret al
reintegrament de les quotes satisfetes, excepte en cas de força major suficientment justificada.
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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.

Article 9. Delegació per a la modificació
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme
l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les
facultats de la potestat de modificar aquest preu públic.

Article 10. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal,

aprovada

provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió

celebrada el 27 d'octubre de 2014 i entrarà en vigor en aquesta data un cop publicat en el BOP i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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