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Abonament pensionista temporada 20,15 

No empadronats  

Abonament familiar temporada 150,00 

Suplement fill/a de 16 anys o més 38,10 

Abonament individual temporada 88,10 

Abonament  individual mensual 52,65 

Abonament pensionista temporada 38,10 

Altres   

Expedició duplicat abonament 15,70 

Especial casals 19,05 

Especial casals privats (per nen/a i dia ) 2,50 

Cost targeta abonats 3,35 

 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la 
sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament 
corresponent. 
 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la 
prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el 
moment d’entrada en el recinte. 
 
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de 
formular la sol·licitud. 
 
3. El pagament es farà en el propi recinte de la piscina. 
 
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest 
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini 
l’Ajuntament. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la 
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització 
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 


