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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 

Reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal 

 

Article 1. Fonament Legal 

De conformitat amb el que disposa l’Art. 117, en relació amb l’Art. 41 b ) de la Llei 

39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, segons redacció donada per la 

Llei 25/1.998, de 13 de juliol, de Modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals, 

s’estableix el Preu Públic per la Prestació del Servei de Piscines, que es regirà per la present 

ordenança. 

Article 2. Obligats al pagament 

Es trobem obligats al pagament del Preu Públic per la prestació del Servei de Piscines, les 

persones físique o jurídiques que es beneficien de la prestació del servei. 

 

Article 3er. Tarifa 

La quantia del preu Públic serà la fixada en la següent: 

 

CONCEPTE IMPORT 

1. Entrades  

a) Entrada menors de 14 anys per dia 2,00€ 

b) Entrada majors de 14 anys per dia 2,50€ 

2. Abonaments sense curset  

a) Abonaments juliol i agost per a menors de 14 anys i pensionistes 29€ 
b) Abonaments d’un mes per a menors de 14 anys i pensionistes 16€ 
c) Abonaments juliol i agost majors de 14 anys 38€ 
d) Abonaments d’un mes per a majors de 14 anys 25€ 
3. Abonaments amb curset  
a) Abonaments juliol i agost per a menors de 14 anys i pensionistes 62€ 
b) Abonaments d’un mes per a menors de 14 anys i pensionistes 41€ 
c) Abonaments juliol i agost majors de 14 anys 67€ 
d) Abonaments d’un mes per a majors de 14 anys 51€ 

 

- S’estableix un descompte de familia numerosa de 5 € per a abonaments de temporada 
complerta. 

- S’estableix un descompte de familia numerosa de 2 € per a abonaments mensuals. 
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Article 4. Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament del preu públic néix en autoritzar-se la prestació del servei, previa 
petició formulada per l’interessat. 
 
Administració i cobrament 
 
Article 5. Es interessats en què els siguin prestats els serveis regulats en aquesta Ordenança, 
hauran de manifestar en taquilla sol.licitud amb expresió dels servei que requereixi. 
 
Article 6. El pagament del preu públic s’efectuarà al moment de presentació de la 
corresponent entrada o abonament. 
 
Article 7. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu 
d’apremi,segons estableix l’Art.47-3 de la Llei 39/1.988, de 28 de Desembre, segons redacció 
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol , de Modificació del Règim legal de Taxes Estatals i 
Locals. 
 
 
Aprovació i vigència. 
 
DIPOSICIO FINAL 
 
1. La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent al trancurs dels trenta dies hàbils 

d’exposició al públic del present Anunci, en el cas que no hi hagi reclamacions, I si 
n’hagués, a partir de la publicació del corresponent anunci resolent-les. 

2. La present Ordenança consta 7 Artícles i dos disposicions finals, i va ser aprovada pel Ple 
celebrat en data 30 de Juliol de 2.001. 

 
 
 
 
 


