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Ordenança Fiscal núm. 25 
 
TAXA COMPLEX PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
 

Article 1 – Fonament i Naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4.o) del Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per utilització de les piscines, instal·lacions esportives i altres 
serveis anàlegs, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2 – Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local que derivi de la utilització de les piscines, instal·lacions 

esportives i altres serveis anàlegs. 
 
Article 3 – Obligats tributaris 
 

Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització 

d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la 
taxa. 
 
Article 4 – Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 

 
3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 

en la Llei General Tributària. 
 
Article 5 – Exempcions i bonificacions 
 
Aquestes tarifes tindran caràcter irreductible llevat dels casos als que sigui d’aplicació els 
avantatges econòmics regulats en l’article següent. 
 

Article 6 – Quota tributària 
 
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
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Epígraf primer:  PISCINES MUNICIPALS 

 
1) DIVERSOS: 

 
Peücs plàstic (2 unitats):               0,20 

 
2) IDENTIFICACORS: 
 
Carnet usuari:                     2,50 

Carnet acompanyant:             1,25 
Polsera gran:                     2,50 
Polsera petita:                2,50 
 
3) SERVEIS COMBINATS: 
 
Activitat de matronatació o postpart amb accés a bany lliure (4 sessions):   18,50 

Activitat de matronatació o postpart amb accés a bany lliure (12 sessions):   48,00 
 
 Els serveis combinats en base a tiquets de sessions inclouen el nombre total d’usos 

indistintament del servei utilitzat en cada sessió de bany. 
 
 

Epígraf segon:  SERVEIS PISCINES COBERTES 

 
 
1) ENTRADES: 

 
ADULTS: 
General adults:                 5,85 

General adults + gimnàs + sauna:             8,15 
Pensionista:                 3,45 
Pensionista + gimnàs + sauna:               6,05 
Gimnàs + sauna per abonats i tiquets:             3,15 
Col·lectius esporàdics + gimnàs + sauna:             6,30 

 
INFANTILS: 

Mitja entrada:                3,45 
Mitja entrada + gimnàs + sauna:               6,05 
Gimnàs + sauna per abonats i tiquets:             3,15 
Col·lectius esporàdics + gimnàs + sauna:            5,75 

 
2) ABONAMENTS: 
 

Individual mensual infantil:          23,50 
Individual mensual adults:          35,80 
Individual trimestral infantil:       48,90 
Individual trimestral adults:       73,40 
Abonament mensual adult amb gimnàs + sauna:     45,90 

Abonament trimestral adult amb gimnàs + sauna:    94,00 

Abonament mensual infantil amb gimnàs + sauna:    30,11 
Abonament trimestral infantil amb gimnàs + sauna:    62,65 
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3) TIQUETS: 
 
Tiquets (10 sessions adults):        49,90 

Tiquets (10 sessions infantils):        28,90 
Tiquets (10 sessions + gimnàs + sauna adults):     72,10 

Tiquets (10 sessions + gimnàs + sauna infantil):     51,00 
 
Els punts següents afecten als apartats 2, 3 i 4: 

 
 Es considera “adult” els usuaris a partir de 18 anys. 
 Per adquirir qualsevol accés com a pensionista cal presentar la documentació que justifiqui la 

condició. 
 Es considera “infantil” els usuaris entre 4 i 17 anys, ambdues edats incloses. 
 Només és permès l’accés infantil a la sala gimnàs i a la sauna als usuaris de 17 anys. 
 Les Entrades permeten un accés individual d’una sessió de durada. 
 Els Tiquets permeten diversos accessos individuals d’una sessió de durada cadascun. 
 Els familiars directes que tinguin Abonaments durant el mateix període estaran bonificats amb un 

15% sobre la quota individual. 
 Els jubilats, pensionistes i cònjuges que en depenguin, gaudiran d’una bonificació del 40% sobre el 

preu de la quota individual d’Abonament i sobre el preu dels Tiquets d’adults. 

 

4) NATACIÓ ESCOLAR:  
 

Escoles bressol (€ / trimestre):         43,20 
Preescolar (€ / trimestre):         36,20 

Preescolar (€ / any):          94,70 
Primària (€ / trimestre):          31,00 
Primària (€ / any):          79,40 
Secundària (€ / mes):          12,10 
Secundària (€ / mes) sense monitor:          9,40 
Secundària (€ / any):          93,80 
Secundària (€ / any) sense monitor:       72,30 

Educació especial (€ / mes):         12,10 
Educació especial (€ / any):         93,80 
 
 Les taxes corresponen a quantitats per alumne, per 1 sessió setmanal. 

 
5) ACTIVITATS DIRIGIDES: 
 

Adults trimestral 1 sessió cap de setmana:      67,50 

Adults mensual 1 sessió cap de setmana:     25,00 
Adults trimestral 1 sessió per setmana:      65,50 
Adults mensuals 1 sessió per setmana:      24,40 
Adults trimestral 2 sessions per setmana:      93,70 
Adults mensual 2 sessions per setmana:       34,80 
Adults trimestral 3 sessions per setmana:   115,20 

Adults mensual 3 sessions per setmana:       41,90 
 
Infantils trimestral 1 sessió cap de setmana:       48,60 
Infantils mensual 1 sessió cap de setmana:       18,00 

Infantils trimestral 1 sessió per setmana:       46,90 
Infantils mensual 1 sessió per setmana:       17,40 
Infantils trimestral 2 sessions per setmana:       67,60 
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Infantils mensual 2 sessions per setmana:       24,80 
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:       86,40 
Infantils mensual 3 sessions per setmana:       33,00 

 
Nadons trimestral 1 sessió cap de setmana:       57,90 

Nadons mensual 1 sessió cap de setmana:       21,60 
Nadons trimestral 1 sessió per setmana:        56,30 
Nadons mensual 1 sessió per setmana:       21,00 
Nadons trimestral 2 sessions per setmana:       77,80 

Nadons mensual 2 sessions per setmana:       29,20 
 
Casal d’avis municipal:       20,20 
 
 Els cursetistes del casal d’avis municipal gaudiran d’un 25% de bonificació en la quota del segon 

i del tercer dia de curs al qual s’inscriguin sempre que coincideixi am el període del primer dins 
l’oferta de grups del casal. 

 

6) ACTIVITATS DIRIGIDES PLUS: 
 

Adults trimestral 1 sessió cap de setmana:      89,70 

Adults mensual 1 sessió cap de setmana:      33,30 
Adults trimestral 1 sessió per setmana:       87,20 
Adults mensuals 1 sessió per setmana:      32,50 
Adults trimestral 2 sessions per setmana:   124,60 
Adults mensual 2 sessions per setmana:       46,40 
Adults trimestral 3 sessions per setmana:   153,20 

Adults mensual 3 sessions per setmana:      55,70 
 
Infantils trimestral 1 sessió cap de setmana:      64,70 
Infantils mensual 1 sessió cap de setmana:      24,00 
Infantils trimestral 1 sessió per setmana:      62,30 
Infantils mensual 1 sessió per setmana:      23,20 
Infantils trimestral 2 sessions per setmana:      89,80 

Infantils mensual 2 sessions per setmana:      33,10 
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:   115,00 

Infantils mensual 3 sessions per setmana:      43,90 
 
Els punts següents afecten als apartats 6 i 7: 

 
 Els familiars directes que participen en activitats dirigides o activitats dirigides plus durant el 

mateix període estaran bonificats amb un 15% sobre la quota individual. 
 Els jubilats, pensionistes i cònjuges que en depenguin, gaudiran d’una bonificació del 40% 

sobre el preu de la quota individual, excepte les dirigides exclusivament a les persones grans. 
 Els usuaris d’abonament el període del qual coincideixi amb el de l’activitat gaudiran del 25% de 

bonificació en qualsevol activitat susceptible de bonificació. 
 Els cursetistes gaudiran d’un 25% de bonificació en la quota de la segona activitat simultània en 

el període d’inscripció a la primera, sempre que aquesta segona activitat sigui susceptible de 
bonificació. 

 
7) LLOGUERS:  

 
Lloguer vas piscina gran 1 sessió:    89,65 
Lloguer vas piscina petita 1 sessió:      50,80 
Lloguer 1 carrer piscina gran 1 sessió:      25,30 
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Lloguer 1 carrer piscina petita 1 sessió:      23,70 
Lloguer mitja piscina petita 1 sessió:     28,35 
Lloguer de sala 1 sessió:    25,30 

 
 Els lloguers de sala o l’ús de qualsevol dels serveis de gimnàs i sauna per part de grups o 

entitats es realitzarà segons convenis i amb reserva prèvia. 

 
 
8) CONVENIS CLUBS COMARCA:  

 
Adults (dissabte) mensual (1 sessió/setmana):      7,20 

Waterpolo mensual (3 sessions/setmana):    10,80     
Nedador federat mensual (5 sessions/setmana):   10,80    
Nedador curs manteniment (1 sessió/setmana):           4,50 
 
 Als nedadors dels cursos de manteniment organitzats pels clubs se’ls aplicarà una bonificació 

del 20% de les quotes quan s’inscriguin simultàniament a més d’1 grup. 

 
Les bonificacions no són acumulables en la mateixa taxa i no es poden aplicar amb efecte 

retroactiu. 

 
9) AQUATRAINING: 
 
Sessió per a 1 alumne:         18,00 
Sessió per a 2 alumnes (per persona):       15,00 
Sessió per a 3 alumnes (per persona):       12,00 

 
Abonament 6 sessions per a 1 alumne:      90,00 
Abonament 6 sessions per a 2 alumnes (per persona):     75,00 
Abonament 6 sessions per a 3 alumnes (per persona):     60,00 
 

 Cada sessió tindrà una durada de 45 minuts. 
 Cada participant i a títol individual podrà gaudir d’una bonificació del 25 % del preu 

de la sessió se en el moment de la contractació està actiu en els serveis d’abonament 
o Activitat Dirigida o Activitat Dirigida Plus. 

 
 

Epígraf tercer:  SERVEIS PISCINES DESCOBERTES 

 

1) DIVERSOS: 
 
Casetes: 
Lloguer temporada:           50,60 
 
Serveis complementaris: 
Taquilles (lloguer 1 unitat/sessió):           0,50 

 
2) ENTRADES: 
 

Entrada adult +65 (a partir de 65 anys):             2,80 
Entrada adult (de 18 a 64 anys):                5,30 
Entrada jove (de 12 a 17 anys):                4,40 
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Entrada infantil (de 4 a 11 anys):                  2,80 
Entrada adult +65 cap de setmana (a partir de 65 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):           3,80 

Entrada adult cap de setmana (de 18 a 64 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):           6,30 

Entrada jove cap de setmana (de 12 a 17 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):           5,40 
Entrada infantil cap de setmana (de 4 a 11 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):           3,80 

 
 Els menors de 3 anys tenen accés gratuït a les instal·lacions sempre i quan, el pare, mare o 

tutor tinguin actiu el seu passi corresponent. 
 Les “entrades” en qualsevol modalitat permeten 1 accés per al bany lliure d’una sessió de 

durada. 

 
3) ABONAMENTS: 
 
Abonaments individuals per temporada: 
Abonament adult +65 (a partir de 65 anys):        12,00 

Abonament adult (de 18 a 64 anys):          40,00 

Abonament jove (de 12 a 17 anys):          30,00 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):          23,00 
Abonament pensionistes titulars i cònjuges dependents:         12,00 
 Podran sol·licitar l’Abonament individual per temporada de pensionistes titulars o de cònjuge 

dependent aquelles persones que puguin demostrar documentalment aquesta condició. 
 
Abonaments familiars per temporada: 
Abonament adult (de 18 a 64 anys):          36,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):          27,00 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):          20,70 
 El preu dels Abonaments familiars per temporada correspon en cada categoria al preu d’Abonament 

individual amb una bonificació del 10%. 
 Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família) i fent 

com a mínim 4 altes simultànies dels Abonaments per temporada. 

 

Abonaments família nombrosa per temporada: 
Abonament adult (de 18 a 64 anys):          34,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):          25,50 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):          19,55 
 El preu dels Abonaments família nombrosa per temporada correspon en cada categoria al preu 

d’Abonament individual amb una bonificació del 15%. 
 Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família i 

targetes acreditatives). 

 
Abonaments família monoparental per temporada: 

Abonament adult (de 18 a 64 anys):          34,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):          25,50 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):          19,55 
 El preu dels Abonaments família monoparental per temporada correspon en cada categoria al preu 

d’Abonament individual amb una bonificació del 15%. 
 Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família i 

targetes acreditatives). 

 
Els Abonaments per temporada en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al servei de 
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bany lliure durant la temporada en curs. 
 

Abonaments individuals per setmanes: 
Abonament setmanal adult (de 18 anys en endavant):       25,00 

Abonament setmanal jove (de 12 a 17 anys):        18,00 
Abonament setmanal infantil (de 4 a 11 anys):       12,50 

 
Abonaments individuals per aturats per setmanes: 
Abonament setmanal adult (de 18 anys en endavant):       12,50 
 Només podran sol·licitar l’abonament individual per aturats per setmanes aquells adults que puguin 

demostrar documentalment aquesta condició. 

 
Els Abonaments setmanals en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al servei de bany 
lliure durant el període setmanal activat que sempre correspondrà a 7 dies consecutius a partir de la 
data sol·licitada. 

 

Abonaments servei d’estiu piscina coberta: 
Abonament mensual adult:             25,00 
 Només podran sol·licitar aquest abonament els usuaris en actiu als serveis habituals de piscina 

coberta. 
 

4) TIQUETS: 
 
Accés 10 adult (de 18 a 64 anys):         35,00 
Accés 10 jove (de 12 a 17 anys):         25,00 

Accés 10 infantil (de 4 a 11 anys):         17,50 
 

 Els “accés 10” en qualsevol modalitat permeten 10 accessos d’una sessió   
de durada per al servei de bany lliure durant la temprada en curs. 

 
 
5) ACTIVITATS DIRIGIDES: 
 
Cursos de natació infantils mensuals: 

Natació familiar – nadons (2 sessions/setmana):        26,30  
Natació familiar – petits  (2 sessions/setmana):        26,30 

 
Cursos de natació infantils setmanals: 
Escoles bressol (5 sessions):           10,00  
Escolar primària (5 sessions):            10,70  

 
Cursos de natació infantils torns (3 setmanes): 
Pàrvuls (5 sessions/setmana):            32,00  
Iniciació (5 sessions/setmana):          32,00 
Perfeccionament (5 sessions/setmana):         32,00 
 
Cursos de natació infantils plus torns (3 setmanes): 

Pàrvuls plus (5 sessions/setmana):           41,60  
Iniciació plus (5 sessions/setmana):          41,60 
Perfeccionament plus (5 sessions/setmana):         41,60 

 
Cursos de natació adults mensuals: 
Natació d’iniciació (2 sessions/setmana):         24,70  
Natació d’iniciació (3 sessions/setmana):         37,00 
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Natació de manteniment (2 sessions/setmana):        24,70 
Natació de manteniment (3 sessions/setmana):         37,00  
Matronatació (1 sessió/setmana):          17,80  

Aquaeròbic/aquagym  (2 sessions/setmana):         24,70 
Aquaeròbic/aquagym  (3 sessions/setmana):         37,00 

Casal d’avis municipal (2 sessions/setmana):         17,40  
 
Cursos de natació adults plus mensuals: 
Adults plus 2 (2 sessions/setmana):            35,00  

Adults plus 3 (3 sessions/setmana):          51,20 
 
 
6) ACTIVITATS NO DIRIGIDES: 
 
1 sessió grup infantils (de 4 a 11 anys) import per persona:         1,40 
1 sessió grup joves (de 12 a 17 anys) import per persona:         2,20 

1 sessió grup adults (de 18 a 64 anys) import per persona:         2,70 
1 sessió grup adults +65 (a partir de 65 anys) import per persona:        1,40 
 
 

Accés mes (1 sessió/dia) grups de 5 a 20 persones:       100,00 
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:       190,00 
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:       285,00 

 
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 5 a 20 persones:        30,00 
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:        55,00 
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:        80,00 
 

 Les activitats no dirigies només poden ser utilitzades per col·lectius organitzats o entitats. 
 Tots els accessos grupals requereixen reserva i autorització prèvia. 

 Els accessos grupals per períodes estaran supeditats a l’acord per conveni entre l’entitat i 

l’Ajuntament. 
 
 

Epígraf quart:  TENNIS-FRONTÓ 

 
Fitxa enllumenat (euro/hora):                 2,80 

Entrada utilització pistes/hora                 5,50 
Abonament anual adults (a partir de 17 anys):          40,50  
Abonament trimestral adults (a partir de 17 anys):        12,00 
Abonament anual infantils (de 4 a 16 anys):         22,80 
Abonament trimestral infantils (de 4 a 16 anys):            6,00 
Abonament trimestral jubilats, pensionistes i cònjuges:           6,00 
 

 

Epígraf cinquè:  ALTES INSTAL·LACIONS 

             €/hora 
Pavellons poliesportius (19 de març / 11 de setembre):       44,20 

Pavelló Pla d’Urgell:            44,20 
Pavelló 125è aniversari i pavelló verd:          22,20 

Pista descoberta:            22,20 
Pista descoberta amb enllumenat:          26,20 
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Article 7 – Meritació i període impositiu 
 
1. L'obligació de contribuir neix des que s'inicia tal utilització mitjançant l'entrada als recintes 

de dites instal·lacions, o des que s'utilitzin els serveis que es detallen en la quota d'aquesta 
taxa. 

 
2. Quan s’iniciï la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix amb el 
pagament de la quota, que es liquidarà per cada acte al retirar l’oportuna autorització 

d’entrada al recinte i lloguer dels serveis enumerats. 
 
3. Els drets liquidats per l’aplicació de la quota autoritzen la utilització dels mateixos durant 
el temps en què l’usuari resti en el recinte. 
 
4. La quota és irreductible. 

 

Article 8 – Règim de declaració i ingressos 
 
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 

Article 9 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 

Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió de data 26 de maig de 2016, començarà a 

regir a partir de la seva aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 

Vist i plau, 
El Secretari,            L’Alcalde, 
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