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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 – REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus 
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En concret, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de modificació de 
les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les dates de 
la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació. 
 
Atès que és necessari introduir una modificació en l’ordenança fiscal núm. 20, en ordre a 
modificar l’article 6 de la quota. 
 
Vist el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim 
locals i 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal de Catalunya, per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 corresponent a 
la taxa d’entrada a la piscina i a les instal·lacions esportives, en el seu article 6, quedant 
aquest redactat de la manera següent:  
 
 
Article 6.- Quota tributària. 
 
1. La quantia de la taxa per a l’ús i gaudi general de la piscina es determinarà aplicant les 
tarifes següents: 
 

a. Entrada infantil (fins a fer 6 anys gratuït; a partir de 6 anys i fins a 13 anys) i majors 
de 65 anys: 
o 1 dia: 2,50 €. 
o 15 usos: 25,00 €. 
o 1 mes: 30,00 €. 
o Temporada: 45,00€. 

b. Entrada adults (de 14 a 65 anys): 
o 1 dia: 4,50 €. 
o 15 usos: 40,00 €. 
o 1 mes: 50,00 €. 
o Temporada: 75,00 €. 

c. Abonament familiar (2 adults + 1 nen): 
- 15 usos: 72,00€. 
-  1 mes: 90,00€. 
- Temporada: 150,00€. 

d. Abonament familiar (1 adult + 2 o 3 nens): 
- 15 usos: 65,00€. 
-  1 mes: 75,00€. 
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- Temporada: 125,00€. 
e. Abonament familiar (2 adults + 2 o 3 nens): 

- 15 usos: 95,00€. 
-  1 mes: 120,00€. 
- Temporada: 195,00€. 

f. Talonaris complerts de 50 entrades per a hotels, restaurants i allotjaments turístic 
diversos: 
- 50 entrades: 50,00€. 
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