5.1 ORDENANÇA FISCAL SOBRE TAXA PER INSPECCIÓ DE LES
PISCINES D’ÚS PÚBLIC

Aprovació inicial
Publicació BOP
Al·legacions
Publicació definitiva BOP

30.10.2012
05.11.2012
no
24.12.2012
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Article 1er. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposa en els articles 15 al 19 i 20 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per inspecció de
les piscines d’ús públic, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.
Article 2on. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa reguladora d’aquesta Ordenança la prestació per
part de l’Ajuntament dels següents controls a les piscines d’ús públic:
- Control de l’estat inicial de les instal·lacions , previ a donar d’alta l’activitat.
- Control anual ( revisió de les instal·lacions) a inici de la temporada.
- Control aleatori, si s’escau a la meitat de la temporada per a la revisió i correcció
dels possibles errors detectats en els fulls d’autocontrol.
Article 3.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir naixerà quan a requeriment del Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) ( entitat que té delegat el control per conveni),
l’interessat demani que es realitzi la corresponent inspecció.
Article 4art. Subjecte passiu i responsables
1.- Son subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributaria, titulars
d’una piscina d’ús públic que siguin objecte dels corresponents controls.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributaria.
3.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors, o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributaria.
Article 5è. Exempcions i bonificacions
En tot cas s’estarà a allò que disposen els articles 24 de la Llei 39/88 i 7,8 i 18 de la Llei
8/89 de 13 d’abril.
Article 6è. Tarifes
a.- Control de l’estat inicial de les instal·lacions, previ donar d’alta l’activitat
b.- Control anual ( revisió de les instal·lacions) a l’inici de la temporada
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102,26€
80,73€

c.- Control aleatori, si s’escau a la meitat de la temporada per a la
revisió i correcció dels possibles errors detectats en els fulls d’autocontrol

64,58€

Article 7è. Normes de gestió
La confecció i manteniment del padró de piscines d’ús públic es farà per l’entitat
delegada, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de La Garrotxa, SIGMA. El qual
en farà arribar una còpia a l’ajuntament de Sant Aniol de Finestres.
La tramitació de la inspecció seguirà els següents passos:
.- SIGMA requerirà, si escau, als diferents afectats que es sotmetin a una inspecció.
.- L’interessat haurà de satisfer la corresponent autoliquidació a l’Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres.
.- Posteriorment, l’interessat adreçarà una instància a SIGMA sol·licitant el control, i hi
acompanyarà una còpia de l’autoliquidació ingressada.
Article 8è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
correspongui en cada cas, ham s’ajustarà al que disposen els art. 77 i següents de la Llei
General Tributaria i al que disposa l’ordenança fiscal d’inspecció d’aquesta Corporació.
Article 9è. Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2013 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Sant Aniol de Finestres, 3 d’octubre de 2012
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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