PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS,
DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117 , en relació amb l’article 41 b),
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis de cases de bany,
dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues que s’especifiquen en les tarifes que es
contenen en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix
l’article anterior.
Article 3r. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l’annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la que figura en l’annex.
Article 4t. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que
es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’annex corresponent.
2. El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte de què
es tracti.
3. La permanència en el recinte de la piscina municipal sense haver satisfet la
corresponent entrada, se sancionarà amb una multa equivalent al doble dels drets
assenyalats en la tarifa de l’article 2n.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local en sessió
pública del dia 18 d’octubre de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevinguin la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX: QUADRE DE TARIFES
ENTRADES PUNTUALS
TARIFA
Dies feiners
Dissabtes i festius
Activitats nocturnes –
DIVENDRES, DISSABTE I
VIGILIA DE FESTIU
ABONAMENTS

De 0 a 3 anys
GRATUÏT
GRATUÏT
GRATUIT

De 4 a 16 anys
7’50 €
9’00 €
2’00 €

A partir de 17 anys
9’00 €
10’00 €
3’00 €

Temporada
Mensual – Juny o
setembre (2 setmanes)
Mensual – Juliol o Agost

De 0 a 3
anys
GRATUÏT

60’00 €

A partir de 17
anys
107’00 €

Majors de 60
anys
60’00 €

GRATUÏT

15’00 €

27’00 €

15’00 €

GRATUÏT

30’00 €

54’00 €

30’00 €

De 4 a 16 anys

PREUS BONIFICATS PER EMPADRONATS AL MUNICIPI:
ENTRADES PUNTUALS
De 0 a 3 anys
GRATUÏT
GRATUÏT

TARIFA
Dies feiners
Dissabtes i festius

De 4 a 16 anys
4’00 €
5’00 €

A partir de 17 anys
5’00 €
5’50 €

ABONAMENTS

Temporada
Mensual – Juny o
setembre (2 setmanes)
Mensual – Juliol o Agost

De 0 a 3
anys
GRATUÏT

40’00 €

A partir de 17
anys
70’00 €

Majors de 60
anys
40’00 €

GRATUÏT

10’00 €

18’00 €

10’00 €

GRATUÏT

20’00 €

36’00 €

20’00 €

De 4 a 16 anys

DESCOMPTES APLICABLES:
Abonats membres de família nombrosa o monoparental:
- Un membre abonat, 25% de descompte sobre la quota corresponent.
- Dos o més membres abonats, 50% de descompte sobre la quota corresponent.
Abonats membres d’una mateixa família:
- Dos o més membres abonats d’una mateixa família, 25% de descompte a cadascun
a la quota corresponent.
Discapacitat/des:
- 25% de descompte sobre la quota corresponent

