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Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la
prestació de serveis i realització d’activitats en la piscina municipal, l’ especificació dels quals es
conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats
desenvolupades en la piscina municipal.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei la
(les) piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que es
desenvolupen en la piscina municipal, el preu públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament aprovarà
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina
municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en la piscina municipal de caràcter periòdic hagin de
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació
individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu
i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que
substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest increment
es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es
refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats:
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ACCESSOS PUNTUALS
Infants

Jove

Adult

Gent Gran

(4-14 anys)

(15-25 anys)

( 26-60 anys)

(més de 60 anys)

Empadronat

No
No
No
No
Empadronat
Empadronat
Empadronat
empadronat
empadronat
empadronat
empadronat

Feiner (de dilluns a
divendres) (preu de tot
el dia)

3,20 €

4,50 €

3,90 €

5,50 €

5,25 €

7,35 €

3,20 €

4,50 €

Preu de nit ( de dilluns
a Diumenge a partir de
les 20:00 h)*

3,20 €

4,50 €

3,90 €

5,50 €

5,25 €

7,35 €

3,20 €

4,50 €

Feiner (de dilluns a
divendres) (preu de
tarda, a partir de les
17,30 h, únic per
usuari)

Dissabte i festius
(preu de tot el dia)

Empadronat
2,90 €

3,50 €

4,90 €

4,70 €

No empadronat
4,05 €

6,60 €

6,05 €

8,50 €

3,50 €

4,90 €

Dissabte i festius
(preu de tarda, a partir
de les 17,30 h, únic
per usuari)

Empadronat
3.30 €

No empadronat
4,6

Utilització amb
autorització prèvia per
a grups especials
sense afany de lucre,
centres d’esplai,
escoles, col·lectius,
entitats, per persona i
ús, independentment
de l’edat (grups >10)

Amb seu a Viladecavalls
2,90 €

Amb seu fora de Viladecavalls
4,05 €

* Tant sols en dies puntuals lligat a l´organització d´una activitat.

ABONAMENTS INDIVIDUALS
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Infant
(4-14 anys)

Jove
( 15-25 anys)

Adult
(26-60 anys)

Gent gran
(+60 anys)

Empadronat

No
empadronat

Empadronat

No
empadronat

Empadronat

No
empadronat

Empadronat

No
empadronat

Per períodes de 7
dies

7.85 €

11,00 €

14.50 €

20,30 €

18.25 €

25,55 €

7.85 €

11,00 €

Per períodes de 15
dies

11.75 €

16,45 €

26.20 €

36,70 €

35.40 €

49,55 €

11.75 €

16,45 €

Per períodes de 30
dies

18.60 €

26,40 €

45.15 €

63,21 €

58.96 €

82,54 €

18.60 €

26,40 €

Per a tota la
temporada

27.50 €

38,50 €

70.05 €

98,05 €

93.05 € 130,25 € 27.50 €

38,50 €

ACTIVITAT FÍSICA DIRIGIDA
Infant
(4 -14 anys)

Jove-Adult
(15-65 anys)

Gent gran
(+65 anys)

69.45 €

-----------

------------

Curs de Natació
(5 sessions/setmana –
sessions de 45 minuts)

DESCOMPTES (NO ACUMULABLES) EN LA COMPRA D’ABONAMENTS:
Famílies (3 o més membres: parella i fills/es menors de 18 anys)
Família nombrosa o monoparental (caldrà acreditar-ho amb carnet)
Inscrits activitats esportives municipals (campus, casals o llars d’estiu organitzades
per l’ajuntament)
Usuaris 0-3 anys amb acompanyant
Les persones amb discapacitat física o psíquica, gaudiran d’un descompte, tant en
els abonaments individuals com en els accessos puntuals

20 %
35 %
10 %
Gratuït
50%

2.En els casos d' abonaments i entrades de tot el dia es podrà sortir del recinte i tornar a entrar
El mateix dia ,sempre que es conservi l' entrada i el sistema de control que es proposi en cada
moment.
3.El tancament de la instal·lació per causes sobrevingudes de força major, no dóna dret a cap tipus
de devolució ni reducció dels imports satisfets.
4. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es presti o
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a la mateixa.
5. El pagament del preu públic pels serveis singulars relacionats a l' Ordenança s’efectuarà en el
moment d’entrar en el recinte.
6. L’acreditació de la condició d’empadronat s’efectuarà a requeriment del personal de recepció
mitjançant la presentació de la documentació corresponent.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria
Suspendre temporalment i no aplicar en la temporada de bany de l’any 2020, les tarifes previstes a
l’article 4 de l’ordenança número 21, sobre el preu públic per la prestació de serveis en la piscina
municipal, excepció feta de la tarifa corresponent per a cursos de natació, havent d’entendre que es
tornaran a aplicar automàticament en la temporada de bany de l’any 2021, sense necessitat
d’adoptar cap altre acord.
Disposició final
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 25 de juny de 2020 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 24 d’agost de
2020 entrant en vigor el dia de la seva publicació al butlletí oficial de la província i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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