
 

 

  

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e, 20.3K. i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 

del servei de Piscina Municipal.  

L’Ajuntament considera aquest servei indispensable per a la vida social dels veïns de 

Viladrau, i es tracta d’un dels serveis públics assenyalats a l’art. 20.4 de la Llei 39/1988, 

de 28 de desembre.  

Els serveis de piscina municipal de Viladrau es restringeixen a la temporada de banys de 

cada estiu i no hi haurà taxes de caràcter periòdic. 

 

Article 2. Fet imposable  

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels servei de piscina municipal 

durant la temporada de banys d’estiu i altres activitats connexes en el seu recinte, 

relacionada en les tarifes previstes a l’art. 6 d’aquesta ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1.- Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les 

Entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que voluntàriament 

sol·licitin accedir al recinte per utilitzar la piscina i serveis annexos o prendre part en les 

activitats que s’hi realitzin per al seu gaudi personal o de les persones usuàries d’elles 

dependents.  

 

Article 4. Responsables  

 

La responsabilitat s’exigirà en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment 

previst en la Llei General Tributària. 

 

Article 5è. Beneficis fiscals 

 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

Article 6è. Quota tributària. 

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

 



a) Piscina 

 

Dies feiners 

Majors de 18 anys/dia    6€ 

Majors de 18 anys/mig dia*    3€ 

  

De 6 a 17 anys i jubilats/dia    4€ 

De 6 a 17 anys i jubilats/mig dia*   2€           

   

Dies festius: 

Majors de 18 anys/dia    8€ 

Majors de 18 anys/ mig dia*    4€ 

  

De 6 a 17 anys i jubilats/dia    6€ 

De 6 a 17 anys i jubilats/mig dia*   3€ 

 

*S’entén com a mig dia, ús únicament de tardes amb arribada a partir de les 15:00h 

  

Abonaments temporada: 

Individual majors de 18 anys    50€ 

Individual menors de 6 a 17 anys i jubilats   35€ 

Familiar 2 membres     65€ 

Familiar 3 membres     75€ 

Familiar 4 membres     80€ 

Familiar 5 membres     85€ 

Familiar 6 membres     90€ 

Familiar 7 membres     95€ 

 

Descompte per carnet família nombrosa  10€ 

 

• Familiar: es comptabilitzaran, un o dos adults i els fills menors d’edat que 

estiguin al mateix domicili. A cada unitat familiar hi haurà d’haver com a mínim 

un menor d’edat. 

 

Colònies 

Majors de 18 anys/ dia    5,00 

Petits de 6 a 17 anys      2,50 

Monitors      gratuït 

 

b) pista tenis 

abonament temporada................................................  35,00 

pista -tenis hora dia   ..................................................         6,00 

pista -tenis hora nit.....................................................    9,00 

Menors de 6 anys........................................................  gratuït 

 

c) Polisportiu: 

Hora dia:....................................  11 € 

hora nit:  ...................................  16 € 

Per dies: .................................... 21 € / dia (campus i activitats esportives) 

 



 

 

  

 

La utilització del poliesportiu per part de qualsevol entitat del municipi o persona 

empadronada al municipi tindrà caràcter gratuït, sempre i quan no sigui per a  un ús 

exclusiu.  

 

d) Pista Pàdel 

 

Hora dia (NO socis):........................  13,00 €.- 

Hora nit (NO socis): .........................  15,50 €.- 

 

Hora dia (socis):..............................  6,50 €.- 

Hora nit (socis): ...............................  7,75 €.- 

 

 

Article 7è. Meritació i règim d’ingrés. 

 

1.- La taxa s’acredita en el moment de comprar i pagar els abonaments o les entrades; 

igualment pel fet d’entrar en el recinte, fer ús de la piscina o participar de l’activitat 

sense haver-la de pagar i en defraudació. 

 

2.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

 

 Article 8. Dret supletori.  

 

En tot allò no previst en aquesta Ordenança regeix l’Ordenança Fiscal General i, 

subsidiàriament, la normativa legal i reglamentàriament, la normativa legal i 

reglamentària d’ordre fiscal, tributari i sancionador que sigui directament aplicable als 

Ens Locals.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

 

La present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 7 de novembre de 2022 i regirà a partir d’1 de gener de 2023 i es mantindrà 

vigent la seva modificació o derogació expressa.  


