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Ajuntament d’Agramunt      

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES 

SERVEIS SIMILARS 
 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa. 
1. En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local i específicament l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s’hi disposa als articles 20 a 27 d’aquesta 
norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la utilització dels serveis en les piscines i en les instal·lacions 
esportives municipals anàlogues. 
2. És objecte d’aquesta taxa la utilització de les piscines municipals i altres instal·lacions esportives. 
 
Article 2n.- Fet imposable.  
• El determina l’ús dels béns de servei públic de les piscines municipals, durant la temporada estiuenca (la 
durada de la qual la determinarà, anualment, la corporació municipal), i per ocupar terrenys, encara que no 
sigui temporada estiuenca. L’obligació de contribuir neix en el moment que se’n fa ús en entrar a les 
instal·lacions, o des del moment que s’ocupen els terrenys. 
• El determina l’ús de instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Entitat Pública Empresarial “ 
Agramunt Esports”. 
 
Article 3r.- Subjectes passius. 
Són subjectes passius de la taxa,  en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades, pels serveis  de caràcter local de les piscines municipals, instal·lacions esportives i altres serveis 
similars que presta l’Ajuntament d’Agramunt, que constitueixen el fet imposable de la taxa. Estan obligats al 
pagament les persones físiques o jurídiques usuàries dels referits béns i serveis. 
 

Article 4r.-  Base de gravamen. 
Es pren com a base d’aquesta taxa el nombre de persones o elements que utilitzen els serveis, gaudeixen de 
l’aprofitament o ocupen el terreny. 
 
Article 5è.- Tarifes 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

  
A - TARIFA PRIMERA.  
Utilització del servei de piscines i instal·lacions esportives o 
anàlogues. 
Conceptes: 

 

A- Piscines: Euros 
1.-Entrada d’un dia  
1-Adults  3,40 €/dia 
2- De 3 a 17 anys 2,20 €/dia  
2.-Abonaments temporada  
  - Adults 34,60 €/temporada 
De 3 a 17 anys 23,00 €/mes 
3.- Abonaments mensuals:  
Adults 24,60 €/mes 
- De 3 a 17 anys 15,60 €/mes 
4.- Abonaments acompanyants cursets de natació 11,20   
5.-Cursets de natació, per torn. 47,70 
6.-Cursets de natació adults 20 sessions  61,60 
7.-Carril lliure,    6,90 €/setmana  
8.-Cursets de natació gent gran 13,80 €/curset 
9.- Carril lliure 10 sessions 16,00 €   
10.-  Aquafitness:   
Aquafitnes al migdia: ( preu sessió) 2,50 
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Aquafitness als vespres:   
(1 sessió) 3,50 
(5 sessió) 15,00 
(10 sessions) 27,00 
 
Descomptes només en abonaments:  
- Les famílies nombroses i monoparentals que acreditin el carnet vigent obtindran un descompte del 50% en els 
abonaments de temporada i els cursets de natació per a nens.  
- Les persones amb una disminució igual o superior al 33% obtindran un 50% de descompte en els                    
 abonaments.   
 - Les persones pensionistes menors de 65 anys obtindran un 25% de descompte en els abonaments. 
- Els majors de 65 anys tenen l’entrada gratuïta.   
En situacions de dificultat social i especialment a les derivades de l’atur, prèvia valoració dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària de l’Ajuntament, podran aplicar-se bonificacions especifiques que seran establertes pels 
professionals dels Serveis Socials. 
  
Per activitats d’entitats esportives que tinguin la seva seu social fora del Terme Municipal o que realitzin aquestes 
en altres localitats, encara que tinguin la seva seu social al Terme Municipal i que no hi hagi cap tipus de 
col·laboració amb l’Entitat Pública Empresarial: 
 
 
B- Instal·lacions esportives o anàlogues: 
Per activitats de caire esportiu o no i que tinguin cap tipus de 
col·laboració amb l’EPE. 
 

 

1- Piscina Municipal:  
Ús sense material   5,60€/hora 
Ús amb material, 10,90€/hora 
2- Pista Poliesportiva (descoberta):  
- Particulars d’Agramunt ús esportiu 10,60€/dia 
Entitats o particulars fora d’Agramunt ús esportiu 21,30€/hora 
Particulars amb ànim de lucre 42,60€/hora 
3-Pavelló Poliesportiu (cobert):  
Particulars d’Agramunt ús esportiu amb serveis de dutxes 15,40€/dia 
En cas d’utilitzar la calefacció                                                                   15,40€/hora 
- Entitats o particulars fora d’Agramunt ús esportiu 31,90€/hora 
Particulars amb ànim de lucre 63,90€/hora  
4-Camp Municipal d'Esports :  
Particulars d’Agramunt ús esportiu 10,60€/dia 
- Entitats o particulars fora d’Agramunt ús esportiu 58,60€/hora 
- Particulars amb ànim de lucre   106,50€/hora 
 
 Billars.- Utilització dels billars Municipals del Casal Agramuntí:  
  -Lloguer sala billar. 1.339,80€/any 
 
 
D.- Pavelló firal.-   
- Particulars d’Agramunt ús esportiu amb serveis de dutxes 15,40€/dia 
En cas d’utilitzar la calefacció   15,40€/hora 
Entitats o particulars fora d’Agramunt ús esportiu 69,20€/hora 
Particulars amb ànim de lucre  138,40€/hora 
 

 
E.- TARIFA QUARTA.-ENERGIA   
En la sol·licitud s’adjuntarà la potència que es necessita. 
 

a) Menys de 7 hores d’utilització:   -  Fins a 5 KW:  25,60€ 
-  Més de 5KW:              51,30€ 
- Més de 30KW:             128,10€ 

 
b) Més de 7 hores d’utilització:   -  Fins a 5 KW:              51,30€ 
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-   Més de 5KW:                             76,90€ 
-  Més de 30KW:                            205,00€   

 
 
F.- TARIFA .- CONSERGE.- 
S’estableix una tarifa de 15,40€/hora fora de l’horari habitual i diürn (8h-00h).    
S’estableix una tarifa de 25€/hora fora de l’horari habitual i nocturn (00h-8h).    
 
Fiança: Serà necessari dipositar una fiança per un import de 102,50 €. Aquesta serà retornada un cop s’hagi 
comprovat l’estat de les instal·lacions cedides.     
Condicions d’utilització    
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini 
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu 
import. 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o 
l’import del deteriorament dels danyats. 
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix 
el present apartat 
2.- S’hauran de deixar en bon ús de funcionament les instal·lacions cedides. 
 
TARIFA G- SISENA- PRESTACIÓ DEL SERVEI  CASAL D’ESTIU: 
Matins: De   9,00h a 13,00h. 
Tardes: De 16,30h a 19,00h 
 
Opció A: Matí o tarda                        Matí:  90€ / juliol 
                                                                       75€ / agost 
                                                                       27€ /setmana 
 
                                                           Tarda: 60€ / juliol 
                                                                       50€ / agost 
                                                                       20€ /setmana 
 
 Opció B: Matí i tarda                        Matí:  130€ / mes 
                                                            Tarda: 40€/ setmana  
 

 
Article 6è.- Acreditament i període impositiu.  

En els supòsits contemplats en els epígrafs anteriors, relatius a actuacions singulars dels serveis municipals, la 
taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la 
sol·licitud d’aquest servei. 

 
Article 7è.- Règim de declaració i ingrés.  

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent, els elements de la declaració a 
l’objecte que el funcionari municipal presti l’assistència necessària per determinar el deute. 

 

2. Els beneficiaris de les bonificacions o descomptes  d’aquesta taxa, han d’acreditar les circumstàncies que 
justifiquen la bonificació o descompte a la tarifa  mitjançant els requisits següents. 
a) Els majors de 65 anys, mitjançant l’exhibició del D.N.I. 
b) Les persones que pateixen una discapacitat del 33% mitjançant l’exhibició del document original acreditatiu 
emès per l’administració competent. 
c) Els jubilats, mitjançant qualsevol document que ho acrediti. 

d) Família nombrosa: títol acreditatiu o llibre de família 

 



 

 
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat 

 

Ajuntament d’Agramunt      

 
Article 8è.- Notificacions de les taxes. 
1. La notificació del deute tributari, en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat en el moment 
en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
2. Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà 
liquidació complementària. 
 
Article 9è.- Gestió per delegació. 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la collaboració 
de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al 
que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida 
que delegaren les seves facultats a la Diputació. 
 

Article 10è.- Infraccions  

Per a tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’ha 
d’aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les 
disposicions que la  complementen i despleguen. 
 
 
Disposició final.  

Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de 
2017  i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 
 
                                            
                        Vist i plau 

L'alcalde   La secretària 
                                            Bernat Solé Barril                            Sara Miñarro Gómez 
 
 


