ORDENANCA FISCAL NUM. 12. REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LA PISCINA
MUNICIPAL.
Article 5.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinacio del deute tributari que els subjectes
passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenanca es contenen tarifes reduides, aplicables
quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat economica.
Article 6.- Quota tributaria
1. La quantia de la taxa es determinara aplicant les tarifes seguents:
Concepte EUR
1. Entrades
Dies laborables:
De 4 a 13 anys d’edat 3,00
De 14 anys d’edat o mes 4,00
Majors de 65 anys 2,00
Dies festius:
De 4 a 13 anys d’edat 4,00
De 14 anys d’edat o mes 5,00
Majors de 65 anys 3,00
Grups organitzats (de mes de 10 persones) per cada persona 1,20
2. Abonaments
De 4 a 13 anys d’edat 26,00
De 14 a 17 anys d’edat 47,00
De 18 anys d’edat o mes 52,00
Majors de 65 anys 26,00
Familiar d’entre 2 i 5 membres 68,00
Familiar de mes de 5 membres 75,00
3. Abonaments especials
10 entrades infants de 4 a 13 anys 20,00
10 entrades persones de 14 anys o mes 28,00
Als efectes de l’abonament familiar, s’enten per familia el matrimoni, parella de fet o pare o mare monoparental amb
fills al seu carrec de fins a 21 anys d’edat i que convisquin en un mateix domicili.
Un ascendent dels membres del matrimoni o parella de fet, o del pare o mare monoparental, podra substituir,
excloent de l’abonament, al pare, mare o tutor legal.
2. Tindran acces gratuit a la piscina municipal els disminuits fisics o psiquics, acreditats mitjancant carnet de la
Generalitat (o organ equivalent) i els menors de 4 anys.
2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuita:
a) Els nens fins a 4 anys.
b) Els disminuits fisics o psiquics, acreditats mitjancant carnet o resolucio de la Generalitat de Catalunya o organisme
public equivalent.

