
 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm.14 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES 

I INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES 

 

 

Article 1. Concepte 

 

De Conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.b, ambdós de la Llei 39/88, de 28 

de desembre reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la prestació dels serveis de 

piscines i instal·lacions anàlogues que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en aquesta ordenança. 

 

Artricle 2. Obligats al pagament. 

 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiin dels serveis o activitats, 

realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior. 

 

Article 3. Quota tributària 

 

A) Per l’entrada personal a la piscina: 

 

• De 0 a 3 anys ( 3 anys inclòs) .................................................................................................................. 0,00 € 

(Gratuït si la mare, pare o persona que es faci càrrec del nen/a (major d’edat) faci efectiu el pagament del 

tiquet que li correspongui). 

• De  4 a 10 anys (10 anys inclòs) .............................................................................................................. 3,00 € 

• A partir de 10 anys ................................................................................................................................. 5,00 € 

• Jubilats.................................................................................................................................................... 3,00 € 

 

B) Per a l’abonament de tota la temporada d’estiu: 

 

• De 0 a 3 anys (3 anys inclòs) ................................................................................................................... 0,00 € 

(Gratuït si la mare, pare o persona que es faci càrrec del nen/a (major d’edat)  faci efectiu el pagament de 

l’abonament individual  que li correspongui). 

• De  4 a 10 anys (10 anys inclòs) ............................................................................................................ 25,00 € 



 

 

• A partir de 10 anys ............................................................................................................................... 40,00 € 

• Jubilats.................................................................................................................................................. 25,00 € 

 

C) Per a l’abonament familiar tota la temporada d’estiu ................................................................... 80,00 € 

 

D) Per a l’abonament d’una mensualitat de l’estiu: 

 

De 0 a 3 anys (3 anys inclòs) ................................................................................................................... 0,00 

€ (Gratuït si la mare, pare o persona que es faci càrrec del nen/a (major d’edat)  faci efectiu el pagament 

de l’abonament individual  que li correspongui). 

De  4 a 10 anys (10 anys inclòs) ........................................................................................................... 12,50 € 

A partir de 10 anys ............................................................................................................................... 20,00 € 

Jubilats.................................................................................................................................................. 12,50 € 

 

E) Per a l’abonament familiar d’una d’estiu ...................................................................................... 40,00 € 

 

 

L’abonament familiar s’emetrà a les famílies usuàries de les piscines municipals de Castelldans, independentment 

que els membres de les mateixes estiguin o no empadronats als municipi. 

 

L’Ajuntament de Castelldans permetrà l’accés a les piscines municipals de Castelldans   als titulars d’abonaments i/o 

beneficiaris que hagin estat expedits pels Ajuntaments d’Artesa de Lleida, Aspa i Puigverd de Lleida, als seus 

respectius veïns/es empadronats/des, amb la finalitat de donar un servei de piscines més ampli als veïns d’aquests 

municipis, atenent a criteris de proximitat. 

 

Requisits per gaudir aquest  abonament: 

 

a) Només podran gaudir d’aquest abonament els veïns/es empadronats/des en algun dels quatre municipis. 

b) Cada municipi gestionarà els corresponents abonaments seguint el criteri d’empadronament.  

c) Cada veí/na haurà de fer-se l’abonament en el municipi on estigui empadronat/da. 

d) La taxa de l’abonament serà la que tingui aprovada cada municipi. 

e) Per accedir a les piscines caldrà mostrar l’abonament a la taquilla de la piscina. L’abonament s’haurà 

expedit prèviament un cop satisfeta la taxa. 

 

 

Article 4. Obligació de pagament. 

 

1.- L’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança neix a partir del moment en que es realitzi 

qualsevol dels serveis o activitats especificats. 

2.- El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte de què es tracti. 

 

 



 

 

Article 5. Exempcions i bonificacions. 

 

Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord per part del ple, junta de govern o 

decret d’alcaldia, es bonificarà el 75% de la quota d’aquesta taxa, a les persones amb discapacitació de més del 

33%.  

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 02.11.1998 començarà a regir el dia 1 de gener 

de 1989 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 


