
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS EN 
LES PISCINES I INSTAL·LACIONS  DEL RECINTE DEL PARC DE SUCS. 

 

Article 1 . Naturalesa, objecte i fonament. 

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 en allò no modificat per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 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, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sucs estableix  la taxa per a la utilització dels serveis en les piscines i en les 
instal·lacions del recinte del parc de Sucs.  

Article 2. Fet imposable i subjectes passius 

1. 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, l’EMD de Sucs), 
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 les instal·lacions del recinte de les piscines i del Parc gestionades 
directament per l’EMD de Sucs. 

2. Subjectes passius. Estan obligats al pagament les persones físiques usuàries dels 
referits béns i serveis.  

3. No estan subjectes a la tarifa les persones jubilades de la població de Sucs, majors 
de 65 anys, els nens de 3 anys, les persones que tenen una discapacitat a partir del 
33%, prèviament acreditat, i aquelles entitats amb que l’EMD de Sucs tingui subscrit el 
conveni corresponent. 

4. S’estableix una tarifa especial a grups i col·lectius, a partir de 20 persones, (centres 
educatius, centres de lleure, etc.)  prèvia petició. 

Article 3. 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 4. Tarifes 

Les tarifes (per a socis de l’Associació Recreativa Cultural de Sucs i no socis) que 
s'han d'aplicar són les següents: 

  



 
 DIES FEINERS 

ADULTS 4,50 € 

NENS/ES (de 4 a 17 anys) 3,50 € 

TAULES 4,00 € 

GRUPS COL·LECTIUS (a partir de 20 persones) 3,00 € 

 
DISSABTES I FESTIUS  

ADULTS 6,00 € 

NENS/ES (de 4 a 17 anys) 4,50 € 

TAULES 4,00 € 

GRUPS COL·LECTIUS (a partir de 20 persones) 4,00 € 

ABONAMENT SOCI/A  

SOCI/A 15,00 € 

NENS/ES (de 6 a 17 anys) 15,00 € 

 
 

ABONAMENT NO SOCI/A  

NENS/ES (de 6 a 17 anys) 22,00 € 

ADULTS 42,00 € 

ABONAMENT QUINZENA 22,00 € 

ABONAMENT MENSUAL  37,00 € 

 
 
ALTRES   

ENTRADA AL PARC FORA DE TEMPORADA    

ADULTS 2,50 € 

NENS/ES (de 4 a 17 anys) 1,50 € 

TAULES 3,00 € 

GRUPS COL·LECTIUS (a partir de 20 persones) 2,00 € 

 
 

Article 5. Normes de gestió. 

1. La taxa es considera meritada simultàniament a la utilització dels béns o dels 
serveis objecte d'aquesta taxa i les quotes es recapten en el moment d'entrar al recinte 
general. 

2. Es prohibirà l’entrada a les piscines municipals als menors de 14 anys, en horari de 
bany lliure, si no van acompanyats d’una persona major de 18 anys. En cas de 
persones d’11 anys o més, però menys de 14, poden entrar a les piscines sense anar 
acompanyades d’una persona major de 18 anys si tenen autorització escrita del pare, 
mares o tutor/a. 

3.  L’edat dels jubilats i nens es comptarà a partir de l’1 de gener de cada any. 



Article 6. Infraccions i sancions. 

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 entra en vigor, al dia següent de la publicació al BOP, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 

Febrer 2018. 
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