
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NUM.  23 
 

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRES TACIÓ 
DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL COMPLEX  ESPORTIU 
MUNICIPAL SANT VICENÇ DELS HORTS - PISCINA MONTSERR AT 
CANALS   
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en la instal·lació, 
l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les 
activitats desenvolupades en la instal·lació. 
2. Si en posterioritat a l’establiment d’aquests preus públics, cessessin en la prestació del 
servei les piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les 
que es desenvolupen en la instal·lació, els preus públics es transformarien en taxes. 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament 
aprovarà l’ordenança fiscal corresponent reguladora de les taxes per prestació de serveis en la 
instal·lació, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la 
Província de la seva aprovació definitiva. 
4. Quan els preus públics per serveis en la instal·lació de caràcter periòdic hagin de 
transformar-se en taxes, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació 
individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte 
passiu i la quota de les taxes coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import dels preus públics 
al que substitueixin. 
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de les 
taxes resultin incrementades respecte dels imports dels preus públics al que substitueixin, 
sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es 
refereix l’article 1. 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent (imports en euros): 
 
Quota d’inscripció: 
 
USUARI  INSCRIPCIÓ 
 
Pre-infantil (de 0 a 4 anys)          0,00 
Infantil (de 5 a 15 anys)           0,00 



Infantil (de 5 a 15 anys), sense vinculació a altres quotes    17,10 
Joves (de 16 a 24 anys)        27,00 
Adult (de 25 a 59 anys)         35,20 
Quota social; jubilats, pensionistes i aturats      27,00 
Quota social (pensionistes i jubilats)        27,00 
Parella1                                            29,70                                                                                       
A partir del tercer membre de la mateixa família 27,00        
Quota aturats i fills d’aquests        27,00 
Promoció 75%           
Promoció 50% 
Promoció 25%                   
Promoció gratuït  
Promoció matrícula          1,00 
Promoció matrícula          9,99 
Promoció matrícula         12,00 
Promoció matrícula         19,99 
 
                  
Quota mensual d’abonament:  
 
USUARI         MENSUALIT. 
 
Pre-infantil           0,00 
Infantil (de 5 a 15 anys) 2 i 3 5,00 
Infantil (de 5 a 15 anys)4 i 3        18,30 
Joves           29,20 
Adults             38,00 
Adults Matins de 7,30 a 15 h i dissabtes i diumenges horari sencer d’obertura5  30,85 
Adults migdia de 13 a 16 h i dissabtes i diumenges horari sencer d’obertura2  22,90 
Adults nit de 20 a 22 h i dissabtes i diumenges horari sencer d’obertura 6   22,90 
Gent gran           28,90 
Quota social (pensionistes i jubilats) 3       28,90 
Quota or (gent gran tots els dies de 10 a 14 h)2      26,20 
Familiar (per tota la família)2        65,10 
Parella (per persona)         32,30 
Familiar ( a partir de la 3a persona de la mateixa família preu/persona consecutius)        29,20 
Quota manteniment per malaltia (màxim 4 mesos)     12,85 
Quota per aturats i fills d’aquests7             12,85 
Quota per aturats (de 9 a 13h)                                                                                            12,85 
Quota abonament amb promoció 100%        
Quota abonament amb promoció 75%                   
Quota abonament amb promoció 50%                   
 
 

                                                 
1 Quota per persona, han de ser familiars directes (pares, fills, nets o parelles de fet). La quota haurà d’estar associada 
al mateix compte bancari. 
2 Quota Infantil ha d'anar associada a una persona major d'edat que sigui familiar directe (pares, germans o avis). La 
quota haurà d'esta associada al mateix compte bancari. No podrà estar associada a la quota aturats. 
 
3 Horari d'obertura per totes les quotes, és de de dill a div de 7,30 a 22,00h, dis de 9,00 a 20,00h i dig de 9 a 14,30h, 
menys la quota aturats. 
 
4 Quota destinada a persones de entre 5 i 15 anys que s’inscriguin sols. A partir dels 12 anys podran accedir sols al 
CEM. Les persones de menor edat sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult.  
   
5 Aquesta modalitat és vàlida només per a abonats inscrits a la quota fins al 31/12/2014. 
6Aquesta modalitat és valida només per a abonats inscrits a la quota fins al 31/12/2011.  
7  Horari d'accés de dilluns a divendres de 9 a 13h, dis de 9,00 a 20,00 h i diu de 9 a 14,30h.  
En el cas dels fills d’aturats, per tenir dret a aquesta quota, caldrà que el pare i mare estiguin a l’atur (en el cas de 
famílies separades, la persona que es faci càrrec del menor). Aquesta quota donarà dret també a les activitats dirigides 
per joves programades al CEM.  
 



Entrada puntual diària:  
 
USUARI        ENTRADA PUNTUAL 
Pre-infantil           0,00 
Infantil             4,50 
Joves            4,50 
Adult             6,00 
Gent gran            4,50 
Familiar (2n membre i següents)        5,40 
Entrada grups (més de 10 persones d’entitats). Una hora d’activitat    2,50 
 
DESCOMPTES PER EMPRESES 
 
Número de treballadors                                  Descompte 
 
De 5 a 9 persones    5% 
De 10 a 14 persones    10% 
De 15 a 19 persones    15% 
A partir de 20 persones    20% 
 
Per tenir dret a aquest descompte el col·lectiu haurà de presentar-se conjuntament per tramitar 
l’alta. D’aquesta forma es podrà saber el tram de descompte a aplicar. 
El treballador haurà de presentar mensualment la nòmina de l’empresa, o algun altre document 
que certifiqui la pertinença al grup. 
Si una empresa canvia de tram de treballadors s’aplicarà la nova quota en la mensualitat del 
mes següent. 
 
 
Activitats dirigides obertes:  
 
ACTIVITAT     ABONAT NO ABONAT PAGAMENT  
 
Cursets de natació: 
* de 3 a 5 anys 2 d/s      61,60    92,40  Bimensual 
* de +5 a 12 anys 2 d/s      49,50    74,00  Bimensual 
* de +12 a 60 anys 2 d/s     43,30    61,60  Bimensual 
* + de 60 anys 2 d/s      37,30    49,50  Bimensual  
Cursets de natació personalitzats (1 dia/set)    67,75    67,75  Mensual 
Cursets de natació personalitzats (2 dia/set)  121,85   121,85  Mensual 
Curset natació persones amb discapacitat 1 d/s   67,75               67,75  Mensual  
Natació persones amb discapacitat 2 d/s 121,85              121,85  Mensual 
Escola de natació 3 d/s (8 mesos)  165,90  203,20  Anual 
Nadons        55,40    74,40  Bimensual 
Natació terapèutica      55,40    74,40  Bimensual 
Natació per embarassades     55,40                 74,40              Bimensual 
Natació Pla Educatiu Entorn (escoles)    19,00    Trimestral 
Natació sincronitzada      21,90    37,20              Mensual 
Aqua tri de 12 a 16 anys     26,47                26,47               Mensual 
 
NATACIÓ ESCOLAR*  
 
Infantil, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)    119,30 
Primària, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)      89,20 
Primària escola educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs) 100,50 
Primària escola educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs) 
adaptat.          175,20 
ESO educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)  117,35 
ESO educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs) adaptat 175,20
  
1 sessió setmanal en horari extraescolar nivell blanc/grog (quota per curs)  140,85
  
1 sessió setmanal en horari extraescolar nivell taronja/verd/blau (quota per curs) 124,05 



 
1 sessió setmanal en horari extraescolar nivell vermell/negre (quota per curs)  105,90 
Escoles bressol, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)   164,40 
ESO, 2 sessions setmanals en horari lectiu (trimestral) (quota per curs)     60,90 
10% descompte primer germà 
15% descompte segon germà i següents 
 
Cursets de natació intensius (estiu)  
 
De 3 a 5 anys (2 d/s al mes)                                 58,65 
De +5 a 12 anys (2 d/s al mes)                             49,00 
De 3 a 5 anys (2 d/s al mes) assistents  
natació curs 2013/14 i fills abonats                       32,30 
De +5 a 12 anys (2 d/s al mes) assistents  
natació curs 2013/14 i fills abonats                       25,85 
10% descompte primer germà 
15% descompte segon germà 
  
Altres:                EUROS 
 
Renovació o pèrdua targeta abonat             8,45 
Despeses devolució rebut        4,40 

Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 16 d’abril de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de juny de 
2015 entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà 
fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 


