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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 

 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, 

PISCINES I INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. 

 

Aprovada inicialment: acord Corporatiu de data 10.10.2003 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONS: 

Exp. núm. 20 dels de modificació. Acord Corporatiu de data 23.09.2005 

Exp. núm. 39 dels de modificació. Acord Corporatiu de data 13.11.2013 

Exp. núm. 46 dels de modificació. Acord Corporatiu de data 15.11.2017 

Rectificació  J. Govern Local de data 30.05.2018 

Exp. núm. 47 dels de modificació. Acord Corporatiu de data 9.01.2019 
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AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 

 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, 

PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 

 

Article lr. Concepte. 

De conformitat amb el que es preveu en 1'article 58, en relació amb 1'article 20.4.0 ambdós de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la 

taxa per a la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues que 

s'especifiquen en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta 

ordenança. 

 

Article 2n. Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficien dels 

serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix 1'article anterior. 

 

Article 3r. Quantia. 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté 

en 1'annex per a cada un dels diferents serveis o activitats. 

2. La tarifa d'aquesta taxa serà la que figura a 1'annex. 

 

Article 4rt. Obligació de pagament. 

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es realitzi 

qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent. 

2. E1 pagament de la taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de que es tracti o quan es 

sol·liciti el lloguer dels objectes a què es refereix 1'apartat 2 de la tarifa segona, continguda en 

1'annex. 

 

Diligència. 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada l’/el 10 d’octubre de 

2003 començarà a regir el dia 1 de gener de 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents. 

Exposició pública: Taulell d’edictes de l’Ajuntament i B.O.P. núm. 131 de data 23.10.2003 i núm. 

152 de data 11 de desembre de 2003. 

 

Vallfogona de B., 31 de desembre de 2003 

L’ALCALDE,                                                    LA SECRETÀRIA, 

 

 

 

 

ANNEX DE TARIFES . 

Última modificació/ Ple 09.01.2019 exp. dels de modif. núm.47. 

- Epígraf primer. Piscines/per l’entrada personal a la piscina: 

- Epígraf primer. Piscines/per l’entrada personal a la piscina:  

1/Entrades persones empadronades en el municipi: 

 -De persones, diària,  a partir de 4 anys,                                                  3,00 €                     
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 -Abonament per temporada a partir de 4 anys,                                     35,00 € 

2/ Entrades en general:                           

-De persones, diària,  a partir de 4 anys,                                                  5,00 €                     

 -Abonament per temporada a partir de 4 anys,                                     40,00 € 

i en tot cas el preu del CARNET INTERCOMARCAL que estableixi el CONSELL COMARCAL 

DE LA NOGUERA 

 

Normes d’aplicació de les tarifes: 

a) Queden obligats al pagament d'entrada o en el seu cas d'abonament, tots els nens que hagin 

complert els 4 anys abans de lr. d'agost de cada temporada.  

b) Els qui presentin el CARNET JOVE, gaudiran duna bonificació del 25 % en el lliurament dels 

abonaments per temporada. Aquesta bonificació es podrà variar per acord Corporatiu i en aplicació 

de CONVENI del Carnet Jove amb la Generalitat de Catalunya. 

c) Els jubilats empadronats al municipi gaudiran d’una bonificació del 25 % en el lliurament dels 

abonaments per temporada. 

d) Les famílies amb tres o més membres abonats gaudiran d’una bonificació del 25 %. 

/Bonificació a aplicar a les famílies empadronades en el municipi, al mateix domicili. 

 

Vallfogona de B., 10 de febrer de 2019 

LA SECRETÀRIA, 


