ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES I
ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

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 la taxa per la prestació dels serveis de piscines i altres
instal·lacions esportives que s'especifiquen en les tarifes que conté l'annex
corresponent, que es regeix per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix
l'article anterior.

Article 3r. Horaris
1. Poliesportiu i gimnàs: d' 11:00h a 13:00h i de 15:00h a 23:00h de dilluns a
divendres no festius. De 10:00h a 14:00h i de 16:00 a 20:00h els dissabtes i de
10:00h a 14:00h els diumenges.
2. Piscina: de 10:00 h a 19:00 h
3. Palau d’Esports: de 10:00 h a 13:30 h i de 16:30 h a 23:30 h, de dilluns a divendres
no festius. Els horaris de cap de setmana aniran en funció de les competicions dels
clubs esportius de la ciutat.

Article 4t. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es la que es fixa en la tarifa
que conté l'annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d'aquesta taxa és la que figura a l'annex.

Article 5é. 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 especificats en l'annex corresponent.
2. El pagament de la taxa s'efectua 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.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir
del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia
set d'octubre de 1991.
El Secretari

Vist i plau
L'alcalde

Diligència:
La modificació de l'annex de tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per
acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no
haver-s'hi presentat al·legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre
de 1992.
L'annex de tarifes va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de
1993, BOP núm. 152, del 18 de desembre de 1993.
L'annex de tarifes va ser novament modificat per acord del ple de data 3 d'octubre de
1994, BOP núm. 149, del 10.12.94
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP
núm.156 de 21.12.95
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple del 7 d’octubre de 1996, BOP núm.
149 de 10.12.96
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple del 6 d’octubre de 1997, BOP
núm. 147 de 9.12.97
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, van ser aprovats
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98 d’acord amb la Disposició Transitòria 2a
de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi
al.legacions (BOP núm.150 de 15.12.98)
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 4 d’octubre de 1999, BOP
núm.160 de 30.12.99

L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.10.00, BOP núm.146 de
2.12.2000.
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de
6.12.2001
L’art. 3r i l’annex de tarifes van ser modificats per acord del ple de 4.11.02, BOP
núm.157 de 31.12.2002.
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de
2.12.2003
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de
30.12.2004
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 3.10.05, BOP núm. 160 de
10.12.2005
L'epígraf sisè de l'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 02.04.07, BOP
núm. 100 de 12.07.2007
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 4.09.06, BOP núm. 147 de
28.10.2006
L'article 3r i l'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184
(annex) de 29.12.2007
L'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.06.08, BOP 114 de
14.08.2008 i correcció d'errades al BOP 127 de 9.09.2008
L'annex de tarifes va ser modificat per acord
31.12.2008

del ple de 3.11.08, BOP 183 de

L'annex de tarifes va ser modificat per acord
24.12.2009

del ple de 2.11.09, BOP 180 de

El Secretari

Annex de tarifes
Taxa per la prestació dels serveis de piscines i altres instal·lacions esportives

Epígraf primer:

1
2
3
4
5
6
7
8

€
Per l’entrada personal piscines:
De persones adultes (més de 10 anys)
3,25
De nens fins a 10 anys
2,00
Cursos de salvament, natació, socorrisme, etc., per persona i setmana
Abonaments de 10 dies de persones adultes (més de 10 anys) (vàlids només per a la 26,30
temporada)
Abonaments de 10 dies de nens fins a 10 anys (vàlids només per a la temporada)
12,00
Grups organitzats (més de 20 persones), per persona
1,30
Per temporada: - adults (més de deu anys)
60,00
- menors de deu anys
31,35
De persones majors de 65 anys
Gratuït
Es podrà aplicar un descompte als grups nombrosos del 33% quan es realitzin més
de 5 entrades a la mateixa temporada d’estiu

Epígraf segon:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

34,60
46,25
34,60
46,25
34,60
46,25
34,60
46,25
5,40
9,10
Gratuït
Gratuït
27,80
34,60
34,60
46,25

Casal Esportiu

Per una inscripció, una quinzena
Per cada inscripció quinzenal + dinar
Cursos varis

Epígraf quart:

1
2
3
4

Camps d’esports

Per l’entrada personal als camps d’esports:
Camp de futbol 7: a) llum natural (1 hora)
b) llum artificial (1 hora)
Camp de futbol11: a) llum natural (1 hora)
b) llum artificial (1 hora)
Pista poliesportiva descoberta: a) llum natural (1 hora)
b) llum artificial (1 hora)
Pavelló poliesportiu: a) Llum natural (1 hora)
b) llum artificial (1hora)
Pista de tennis:
a) llum natural (1 hora) per usuari
b) llum artificial (1hora) per usuari
Pista d’Skaters:
a) llum natural
b) llum artificial
Palau d’Esports: a) Sales polivalents, llum natural (1 hora)
Sales polivalents, llum artificial (1 hora)
b) Pista gran de parquet, llum natural (1 hora)
Pista gran de parquet, llum artificial (1 hora)

Epígraf tercer:
1
2
3

Piscines

106,20
140,00
en funció
del cost

Activitats organitzades per l'Àrea de Joventut

Casal d'Estiu: Per una inscripció, 1 mes complert
Casal d'Estiu: Per una inscripció, una quinzena
Dansa del ventre, per mes (no es modifica la tarifa)
Danses tradicionals

95,90
54,00
27,20
53,80

5 Parc de Nadal
6 Cursos varis d'estiu
Esports de raqueta
Epígraf cinquè:
1 Per una inscripció, una quinzena
2 Per cada inscripció quinzenal + dinar

3,15
en funció del cost
106,20
140,00

Epígraf sisè:
1
Gimnàstica de manteniment per a la gent gran ( a La Seu i Castellciutat), per
curs
2
Gimnàstica a Castellciutat, per mes
3
Aquagim per a la gent gran, per curs
4
Ioga per a la gent gran, per curs
5
Balls de saló per a la gent gran, per curs
6
Karate, per curs
7
Tennis taula, per curs
8
Piragüisme, per quinzena
Piragüisme, per dues quinzenes
Piragüisme, per cinc quinzenes (tot l'estiu)
Piragüisme, adults, per quinzena
9
Condicionament físic i fitness, per 2 dies a la setmana, per mes
per 3 dies a la setmana, per mes
10 Tennis : Per cada classe d'1 h a la setmana, per mes
11 Tai Chi Chuan, per a la gent gran, per curs
12 Tai Chi Chuan, per adults, per curs
13 Escacs, per curs
14 Taekwondo, per curs
15 Country, classes d’una hora i trenta minuts, per mes
Country, classes de quaranta-cinc minuts, per mes
16 Golf iniciació i perfeccionament, per mes
Golf avançat, per mes
17 Rutes guiades a peu i amb BTT
18 Marxa nòrdica, per curs, gent gran
Marxa nòrdica, per trimestre
19 Estiraments i col·locació, per a alumnes de l'EEM de Condicionament, per mes
20 Estiraments i col·locació, per mes
21 Ioga per a adults, per mes
Epígraf setè:

23,10
17,95
35,65
35,65
23,95
23,95
36,00
63,00
156,00
45,50
23,10
29,95
27,10
17,95
57,55
23,95
23,95
35,20
23,50
38,50
58,30
Gratuït
17,95
27,00
10,00
18,00
30,00

Abonaments per a la utilització de les instal·lacions esportives
Adults

1

17,95

Abonaments per a pistes de tennis :

1 any
2 Anys
3 Anys
4 Anys
5 Anys

67,00
112,65
165,40
216,90
269,50

Menors de 16 anys
i majors de 65 anys
37,20
67,10
90,00
119,85
208,50

ALTRES:
a) Els nens que participin en l’escola municipal de tennis, pel preu de l’abonament del
primer any obtindran els beneficis per dos anys.

b) Gaudiran dels descomptes per família nombrosa els abonaments de piscina i els
casals esportiu i d’estiu, d’acord amb l’article 7.1 de l’ordenança fiscal núm.28
c) No s’efectuaran devolucions d’inscripcions que es sol·licitin dins dels 15 dies abans
d’iniciar l’activitat.
d) Els usuaris de l’epígraf segon empadronats a La Seu, excepte quan afecti a les
pistes de tennis, gaudiran d’una bonificació del 50%.
e) Les baixes de les activitats de les escoles esportives municipals s'hauran de
sol·licitar per escrit i pel registre general d'entrada abans del dia 25 de cada mes per
tal que no es carreguin els rebuts del mes següent. No s'efectuaran devolucions de
rebuts corresponents a baixes realitzades després d'aquesta data.
f) En el lloguer dels camps d'esport (futbol 7 i pista exterior coberta), per a grups de
mínim 10 persones i per a lloguers periòdics i de llarga durada amb un mínim de quatre
usos per mes, gaudiran d'una bonificació del 55%, acumulable a la bonificació de
l'apartat d) en cas dels empadronats a la Seu d'Urgell.

