
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SERVEI DE LES PISCINES MUNICIPALS I PISTA DE TENNIS 

 

Article 1. Fet imposable 

És la prestació, per part de l’Ajuntament, del servei de banys a les piscines 
municipals i a les pistes de tennis. 
 

Article 2. Meritació 

Des de el moment d’entrada al recinte de les piscines i de les pistes de tennis. 
 

Article 3. Quota tributària 
 
Vindrà determinada per l'aplicació de la següent tarifa: 
 
1. PISCINES MUNICIPALS: 

a) Entrada individual dia (Tot el dia): 5,00€ 

b) Curset de natació: 24,00€ 

c) Abonament temporada piscina sense curset de natació: 30,00€ 

d) Abonament temporada piscina amb curset de natació: 54,00€ 

e) Abonament mensual piscina amb curset de natació: 42,00€ 

f) Lloguer d’hamaca (matí o tarda): 0,30€ 

 
1.1. Els abonaments per a més d'un membre de la unitat familiar (pares i fills), a 
partir de la segona persona tindran una bonificació del 4 per cent. 
 
1.2. Els grups (mínim 20 persones), tindran un descompte global del 20% sobre 
el preu de l’entrada individual. 
 
1.3. Els majors de 60 anys i els menors de entre els 6 i els 12 anys, tindran una 
bonificació del 50 % en totes les tarifes anteriors excepte en el curs de natació.  
 
1.4. Els menors de 6 anys gaudiran d'entrada gratuïta a les piscines i en 
qualsevol cas han d'anar acompanyats obligatòriament d'un major, provist 
d'entrada o  abonament, que serà responsable del menor.  
 
2. PISTA DE TENNIS 

a) Lloguer de pista de tennis, per cada hora: 2,00€ 

b) Per abonament temporada: 60,00€ 

c) Per fitxa per l’enllumenat de la pista (durada 1 hora): 3,00 € 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 



 

 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple, comença a regir el dia 18 de 

desembre de 2013, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten 

vigents. 

 

 
 
 


