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Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES,
PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Article 1r.- 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 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 58 i 80 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions
anàlogues, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1998.
Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els que es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix
l'article anterior.
Article 3r.- Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada 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'aquesta taxa serà la que figura a l'annex.
Article 4t.- Obligació de pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que
es realitzi qualsevol dels serveis o activitats específiques en l'annex corresponent.
2.- El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de què es
tracti o quan es sol·liciti el lloguer dels objectes a què es refereix l'apartat 2 de la
tarifa segona, continguda en l'annex.

Annex de tarifes
- Entrada individual a partir de 3 anys, dia laborable ................................. 4,50 EUR
- Entrada individual a partir de 3 anys, dia festiu ....................................... 5,50 EUR
- Entrada d´entitats acreditatives amb NIF: preu per persona/dia ............. 2,25 EUR
major de 3 anys.
Abonaments:
1.- Familiar:
* Per parella o matrimoni ................................................................ 42,00 EUR
* Pare o mare ................................................................................. 25,00 EUR
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* Per cada fill/a de 3 a 15 anys........................................................ 15,50 EUR
* Per cada fill/a a partir de 16 anys.................................................. 30,00 EUR
* Parella jubilada/pensionista (1 membre) ...................................... 32,00 EUR
2.- Família nombrosa (amb acreditació):
* Per parella o matrimoni ................................................................ 21,00 EUR
* Per cada fill/a de 3 a 15 anys........................................................ 7,75 EUR
* Per cada fill a partir de 16 anys .................................................... 15,00 EUR
3.- Individual tota la temporada:
* A partir de 3 anys ......................................................................... 32,00 EUR
* Persona jubilada o pensionista (amb acreditació) ....................... 16,00 EUR
4.- Individual 7 dies (continuats) .............................................................

15,75 EUR

Les persones amb minusvàlua del 33% o més, amb prèvia acreditació, gaudiran
d´una bonificació del 50%.
Les bonificacions no seran acumulables. Només s’aplicarà una bonificació per
persona.
La bonificació per les persones que tinguin una minusvàlua del 33% o més s’aplicarà
de forma individualitzada a la persona que l’acrediti.
Per l´entrada reduïda a entitats, caldrà dirigir-se a l’Ajuntament amb antelació
(almenys de 2 dies) i fer la sol·licitud, després l’Ajuntament autoritzarà a l’entitat, si
escau. El pagament es farà per transferència bancària.
Caldrà un mínim de 15 usuaris per acollir-se a l’opció esmentada.
Les entitats que s’acreditin com a entitats sense ànim de lucre i de caire social
tindran l’entrada gratuïta, però caldrà que tramitin la petició, de la mateixa manera
que les entitats acreditatives amb NIF.

