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TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, PISTA DE GEL, I 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 
 
Article 1. Concepte 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41.b), ambdós 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix per la prestació dels serveis de 
piscines, pista de gel i instal·lacions anàlogues que s’especifiquen en les tarifes que es 
contenen en l’annex corresponent que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels 
serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
 

1. La quantia de la taxa regualda en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que 
es conté en l’annex per a cada un dels diferents serveis o activitats. 

 
2. La tarifa d’aquesta taxa serà la que figura a l’annex. 

 
Article 4. Obligació de pagament 
 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix des que es 
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’annex corresponent. 

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

tracti o quan es sol.liciti el lloguer dels objectes a què es refereix l’apartat 2 de la 
tarifa segona, continguda en l’annex. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 
celebrada el dia 4 de novembre de 1999, i definitivament el dia 16 de desembre 1999. 
La darrera modificació d’aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va ser 
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2016 
i definitivament el dia 12 de desembre 2016, al BOP de Lleida número 242. 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
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Annex de tarifes 
 
Tarifes del servei municipal del Palai de Gèu  
 
1 Abonaments 
 
Abonaments de caràcter general 
a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.  
b. Els consumidors tenen dret a demanar el retorn dels diners en els set dies naturals 
posteriors a la venda de l’abonament. 
 
Col·lectiu Modalitat General 

Anual 355,00 € 

Semestral 254,00 € 

Trimestral 165,00 € 
Adult 

Mensual 60,00 € 

Infantil Anual 208,00 € 

Gent gran Anual 208,00 € 

1 adult + 1 infantil 485,00 € 

2 adults 542,00 € 

3 persones d’una família 576,00 € 

4 persones d’una família 617,00 € 

Familiar 

5 persones d’una família 668,00 € 
 
Adults 
a.Preus aplicables a partir dels 18 anys. 
b. Els abonaments semestral i trimestral es podran ampliar fins a un màxim de dos mesos 
pagant una quota mensual de 40 €. 
c. Les persones amb una discapacitat podran gaudir d’un descompte del 40 % en qualsevol 
modalitat d’abonament, sempre i quan ho acreditin amb un certificat emès per un organisme 
públic. 
 
Infantil 
a.Preus aplicables entre els 4 i els 17 anys. 
 
Gent gran 
a. Preus aplicables a partir dels 65 anys. 
 
Familiar 
a. Preus aplicables amb l’acreditació del corresponent llibre de família o la presentació del 
certificat de matrimoni emès pel Registre Civil. En el cas de les parelles estables, per mitjà 
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d’una escriptura pública que formalitzi la relació o certificant que s’està inscrit al Registre 
Municipal de Parelles de Fet de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
 
Promocions especials 
a. Aquestes promocions especials representen un descompte sobre els abonaments de caràcter 
general. Per tant, no s’hi podran aplicar altres ofertes o descomptes que redueixin les quotes 
que es fixen en la taula. 
b. Els consumidors tenen dret a demanar el retorn dels diners en els set dies naturals 
posteriors a la venda de l’abonament. 
 
Col·lectiu Modalitat Local 

Quatrimestral 192,00 € 
Adult 

Dos mesos i mig 92,00 € 

Infantil Dos mesos i mig 60,00 € 
 
Adults – Quatrimestral  
a. Període de vigència: de l’1 de desembre de 2017 fins el 31 de març de 2018. 
b. Es podrà ampliar fins el 30 d’abril de 2018 pagant una quota mensual de 40 €. 
c. Preus aplicables a partir dels 18 anys. 
 
Adults – Dos mesos i mig  
a. Període de vigència: del 26 de juny de 2017 fins el 3 de setembre de 2017. 
b. Preus aplicables a partir dels 18 anys. 
 
Infantil – Dos mesos i mig    
a. Període de vigència: del 26 de juny de 2017 fins el 3 de setembre de 2017. 
b. Preus aplicables entre els 4 i els 17 anys. 
 
2 Cursos 
 
Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 
b. Els consumidors tenen dret a demanar el retorn dels diners en els set dies naturals 

posteriors a la venda del curs. I, quan la inscripció sigui per un curs que només fa una 
sessió a la setmana, aquest termini s’ampliarà als quinze dies. 

c. Els tutors legals dels consumidors infantils tindran dret a substituir una quota anual 
per una de trimestral en els quinze dies naturals posteriors a la venda del curs. 

d. Els preus infantils s’aplicaran a les persones entre 4 i 17 anys. S’aplicarà un 
descompte del 10 % en la inscripció de dos germans i, del 15 %, a tres. I, si s’inscriuen 
a més d’una escola esportiva, també optaran al mateix descompte.  

e. A partir dels 18 anys s’aplicarà la tarifa d’adult. 
f. El descompte que s’aplicarà als abonats serà del 30 %. Però, per poder accedir als 

descomptes de les quotes anuals, els usuaris hauran de comptar amb un abonament 
anual. I, per accedir als descomptes de les quotes trimestrals i mensual, s’exigirà, com 
a mínim, un abonament trimestral. 
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QUOTES ANUALS 
a. El pagament de qualsevol quota anual coincidirà amb l’inici de la temporada esportiva.  
b. Els cursos de natació inclouen un casquet de bany de regal que es lliura en el moment de 
finalitzar la temporada. 
 
Col·lectiu Modalitat Sessions General Abonat (-30%) 

Natació (Nadons) 1 dia 30 225,00 € 157,50 € 

1 dia 30 225,00 € 157,50 € 
Natació (Iniciació) 

2 dies 60 340,00 € 238,00 € 

1 dia 30 225,00 € 157,50 € Natació (Escola de 
perfeccionament) 2 dies 60 340,00 € 238,00 € 

2 dies 60 395,00 € 276,50 € 

3 dies 90 450,00 € 315,00 € 

4 dies 120 570,00 € 399,00 € 
Natació (Equip de 
tecnificació) 

5 dies 160 670,00 € 469,00 € 

Natació (Adults) 2 dies 60 375,00 € 262,50 € 

Karate (Infantil) 2 dies 65 340,00 € 238,00 € 

Karate (Adults) 2 dies 85 425,00 € 297,50 € 

1 dia 25 187,50 € 131,00 € 

1 dia  
(amb lloguer de 
patins) 

25 
200,00 € 140,00 € 

2 dies 50 283,00 € 198,00 € 
Patinatge (Iniciació) 

2 dies 

(amb lloguer de 
patins) 

50 
308,00 € 215,50 € 

3 dies 80 365,00 € 255,50 € 

5 dies 130 570,00 € 399,00 € Patinatge (Equip de 
tecnificació) 

6 dies 155 650,00 € 455,00 € 

1 dia 25 187,50 € 131,00 € 

Patinatge (Adults) 1 dia  
(amb lloguer de 
patins) 

25 
200,00 € 140,00 € 
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Natació – Nadons  
a. El preu inclou l’entrada de l’acompanyant. 
Natació – Equip de tecnificació 
a. El preu també inclou la participació en un clínic i un dissabte al mes gratuït. 
 
QUOTES TRIMESTRALS 
a. El pagament de tota quota trimestral coincidirà amb l’inici del calendari trimestral 
corresponent a cada escola esportiva.  
 
Col·lectiu Modalitat Sessions General Abonat (-30%) 

Natació (Nadons) 1 dia 10 75,00 € 52,50 € 

1 dia 10 95,00 € 66,50 € 
Natació (Iniciació) 

2 dies 20 133,50 € 93,00 € 

Natació (Adults) 2 dies 20 155,00 € 108,50 € 

Karate (Infantil) 2 dies 20 134,50 € 94,00 € 

Karate (Adults) 2 dies 20 130,00 € 91,00 € 

1 dia 10 95,00 € 66,50 € 

1 dia  

(amb lloguer 
de patins) 

10 
100,00 € 70,00 € 

2 dies 20 133,50 € 93,00 € 
Patinatge (Iniciació) 

2 dies 
(amb lloguer 
de patins) 

20 
143,50 € 100,00 € 

Natació – Nadons  
a. El preu inclou l’entrada de l’acompanyant. 

Natació – Iniciació 
a. Aquesta modalitat també inclou un casquet de bany de regal, que es lliura en el moment 
que finalitza el trimestre. 
 
QUOTES MENSUALS 
Col·lectiu Modalitat Sessions General Abonat (-30%) 

1 dia 4 40,00 € 28,00 € 
Natació (Iniciació) 

2 dies 8 57,50 € 40,00 € 

Karate (Adults) 2 dies 8 57,50 € 40,00 € 

Patinatge (Adults) 1 dia 4 40,00 € 28,00 € 
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1 dia 
(amb lloguer 
de patins) 

4 
44,00 € 30,50 € 

Natació – Iniciació 
a. Aquesta modalitat de quota complementa l’anual i la trimestral, que són les úniques que 
permeten iniciar un curs de natació. Té com a finalitat principal que els usuaris de cursos de 
patinatge artístic sobre gel puguin fer esport durant el període de desglaç.  
 
QUOTES SETMANALS 
Col·lectiu Modalitat Sessions General Abonat (-30%) 

2 dies 2 20,00 € 14,00 € 
Natació 

3 dies 5 28,00 € 19,50 € 

Natació – Iniciació 
a. Aquesta modalitat de quota complementa l’anual i la trimestral, que són les úniques que 
permeten iniciar un curs de natació. Té com a finalitat principal que els usuaris de cursos de 
natació puguin ampliar la temporada esportiva els mesos de setembre i juny.  
 
3 Entrades 
 
Consideracions generals 
a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.  
b. Les persones menors de 4 anys podran entrar gratuïtament, però amb un acompanyant 
major de 18 anys. 
c. Amb el Carnet de Super 3,  el Carnet Jove i la llicència esportiva de la Federació Catalana 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, es podrà optar a un 20 % de descompte. 
 
General 
a. Els preus Infantil i Gent gran s’apliquen als usuaris entre els 4 i els 17 anys i a partir dels 65 
anys respectivament. 
b. El preu aplicable als esportistes del CTEEH és per cada ús diari de les instal·lacions. 
c. A la pista de gel, l’ús de guants és obligatori i, a les piscines, ho és l’ús de casquet de bany. 
 
Espai Modalitat Normal Desc. (-20%) 

Adult 7,40 € 5,90 € 

Infantil  4,90 € 3,90 € 

Gent gran 4,90 € 3,90 € 

CTEEH  5,90 € 

Piscina i gimnàs 

Classe dirigida 10,00 €  

B10 piscina Adult 60,00 €  
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Infantil 40,00 €  

Gent gran 40,00 €  

Adult 30,00 €  

Infantil 20,00 €  B5 piscina 

Gent gran 20,00 €  

Adult 7,40 € 5,90 € 

Adult amb patins 12,00 € 10,50 € 

Infantil 5,40 € 4,30 € 

Infantil amb patins 10,00 € 8,90 € 

Pista de gel 

Lloguer de patins 4,60 € 4,10 € 

Adult 60,00 €  
B10 pista de gel 

Infantil 40,00 €  

Adult 15,70 €  
Forfet 

Infantil 12,30 €  

Adult 3,00 €  
Gala de patinatge (Agost) 

Infantil 2,00 €  

Abonaments B10 i B5  
a. No són unipersonals i, per tant, podran transferir-se. S’haurà d’estampar el segell del Palai 
de Gèu per registrar cada ús. 
b. No tenen data de caducitat. 

Forfet 
a. El preu inclou l’entrada a la pista de gel en horari de sessió pública i el lloguer de patins de 
gel i l’entrada a la piscina i el gimnàs. 
 
Paquets familiars 
a. Els preus Adult s’apliquen a les persones majors de 18 anys i els preus Infantil s’apliquen 
als usuaris entre els 4 i els 17 anys. 
 
Espai Modalitat Normal 

1 adult + 1 infantil 9,80 € 

1 adult + 2 infantil 13,80 € 

2 adult + 1 infantil 15,90 € 
Piscina i gimnàs 

2 adult + 2 infantil 19,60 € 

Pista de gel 1 adult + 1 infantil 17,60 € 
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1 adult + 2 infantil 25,50 € 

2 adult + 1 infantil 27,10 € 

2 adult + 2 infantil 35,10 € 

1 adult + 1 infantil 24,60 € 

1 adult + 2 infantil 35,90 € 

2 adult + 1 infantil 39,20 € 
Forfet 

2 adult + 2 infantil 49,20 € 

Pista de gel  
a. El preu inclou l’entrada a la pista de gel en horari de sessió pública i el lloguer de patins. 
b. A la pista de gel, l’ús de guants és obligatori. 

Forfet 
a. El preu inclou l’entrada a la pista de gel en horari de sessió pública i el lloguer de patins de 
gel i l’entrada a la piscina i el gimnàs. 
 
Grups 
a. Els preus Adult s’apliquen a les persones majors de 18 anys i els preus Infantil s’apliquen 
als usuaris entre els 4 i els 17 anys. 
 
Espai Modalitat Directe (-5%) Agència (-15%) 

Adult (fins a 20 persones) 7,00 € 6,30 € 

Adult (més de 20 persones)  

(-5%) 

6,70 € 5,90 € 

Infantil (fins a 20 persones) 4,70 € 4,20 € 
Piscina i gimnàs 

Infantil (més de 20 persones) 

(-5%) 

4,40 € 3,90 € 

Adult (fins a 20 persones) 11,40 € 10,20 € 

Adult (més de 20 persones)  

(-5%) 

10,80 € 9,60 € 

Infantil (fins a 20 persones) 9,50 € 8,50 € 
Pista de gel 

Infantil (més de 20 persones) (-
5%) 

9,00 € 8,00 € 

Pista de gel 
a. Els monitors que actuïn com a vigilants tindran accés gratuït a la pista de gel i els hi 
facilitarem patins de gel perquè puguin vetllar per la seguretat del grup des de dins de la pista 
de gel. 
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b. Els preus de la pista de gel inclouen l’entrada en horari de sessió pública i el lloguer de 
patins. 
c. A la pista de gel, l’ús de guants és obligatori. 
 
4 Serveis complementaris i botiga 
 
Consideracions generals 
a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.  
 
Serveis complementaris 
Servei Modalitat General Abonat (-10%) 

Centre BTT Serveis sanitaris 3,00 €  

Normal 45,00 € 40,50 € 
Lloguer armariet 

Columna 85,00 € 76,50 € 

1 sessió 7,10 € 6,40 € 
Raig UVA 

10 sessions 63,90 € 57,50 € 

1,5 hores 10,00 €  

15 hores 80,00 €  

Lloguer de raqueta 2,25 € 2,00 € 
Pàdel 

Tub de pilotes (3) 9,40 € 8,50 € 

Centre BTT  
a. Inclou el servei d’aparcament de bicicletes. 

Lloguer armariet 
a. La tarifa té caràcter anual.  

Raig UVA  
a. La sessió de raig UVA té una durada de 12 minuts. 

Pàdel 
a. Les hores corresponents a l’abonament de 10 sessions d’1,5 hores poden ser consecutives. 
 
Botiga 
Producte General Abonat (-10%) 

Casquet de làtex 2,75 € 2,50 € 

Casquet de lycra 3,80 € 3,40 € 

Casquet de silicona amb logotip 5,80 € 5,20 € 

Camiseta de l’estada de patinatge sobre gel 10,00 € 6,00 € 

Guants 2,75 € 2,50 € 



 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 

Guants per a grups de més de 20 persones 2,10 €  

Mitjons 2,75 € 2,50 € 

Ulleres adult 6,00 € 5,40 € 

Ulleres infantil 6,00 € 5,40 € 

Banyador adult 10,40 € 9,40 € 

Banyador infanil 8,35 € 7,50 € 

Braçals 7,30 € 6,60 € 

Bolquer aquàtic 1,75 € 1,60 € 

Taps per a les orelles 6,00 € 5,40 € 

Tovallola 8,35 € 7,50 € 

 
5 Classes particulars i lloguer d’espais esportius 
 
Consideracions generals 
a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.  
b. Els preus de les classes particulars no inclouen el lloguer de patins de gel.  
 
Classes particulars 
Servei Modalitat 1 Modalitat 2 General Abonat (-20%) 

30 minuts 1 persona 30,00 € 24,00 € 

30 minuts 2 persones (o més) 35,00 € 28,00 € 

60 minuts 1 persona 40,00 € 32,00 € 
1 classe 

60 minuts 2 persones (o més) 45,00 € 36,00 € 

60 minuts 1 persona 375,00 € 300,00 € 
10 classes 

60 minuts 2 persones (o més) 400,00 € 320,00 € 

1 classe – 10 classes   
a. Les persones amb necessitats educatives especials o les entitats que operin amb col·lectius 
amb necessitats educatives especials podran acollir-se a un descompte del 15 % en les tarifes 
generals, sempre i quan ho acreditin amb un certificat emès per un organisme públic.  
 
Lloguer d’espais esportius 
a. Els usuaris que formin part d’una estada esportiva podran accedir a totes les instal·lacions 
del Palai de Gèu abonant 2,50 € per usuari i dia. 
b. Les sol·licituds de lloguer de la pista de gel es poden circumscriure a tota una anualitat. No 
obstant això, els usos d’un any es facturaran tot diferenciant les hores de temporada alta i les 
de temporada baixa. En cas de desenvolupar un nombre inferior  
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d’hores al pressupostat, s’aplicarà la tarifa que es correspongui amb el nombre d’hores de 
lloguer de pista de gel efectives.  
 
Espai Modalitat General 

Sala esportiva 1 hora 25,00 € 

Carril de piscina 1 hora 25,00 € 
 
Espai Modalitat General 

1 hora  125,00 € 

Entre 10 i 19 hores  

(-5%) 

118,50 € 

Entre 20 i 29 hores  

(-10%) 

112,50 € 

Entre 30 i 39 hores  

(-15%) 

106,00 € 

Entre 40 i 49 hores  

(-20%) 

100,00 € 

Més de 50 hores  

(-25%) 

93,50 € 

Pista de gel 
(Temporada alta) 

1 hora (pista compartida) 

(-50%) 

62,50 € 

1 hora  80,00 € 

Entre 10 i 19 hores  

(-5%) 

76,00 € 

Entre 20 i 29 hores  

(-10%) 

72,00 € 

Entre 30 i 39 hores  

(-15%) 

68,00 € 

Entre 40 i 49 hores  

(-20%) 

64,00 € 

Més de 50 hores  

(-25%) 

60,00 € 

Pista de gel 
(Temporada 
baixa) 

1 hora (pista compartida) 40,00 € 
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(-50%) 
 
Pista de gel – Temporada alta 
a. Es considerarà temporada alta els períodes que coincideixin amb les vacances escolars: 
Nadal, Setmana Santa i Estiu. 

Pista de gel – Temporada baixa 
a. Es considerarà temporada baixa els períodes que coincideixin amb el calendari acadèmic. 
 
6 Cursos complementaris, activitats singulars i estades d’estiu 
 
Consideracions generals 
a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.   
b. Els preus Infantil s’aplicaran a les persones entre 4 i 17 anys. A partir dels 18 anys, 
s’aplicarà la tarifa Adult. 
c. Per poder accedir als descomptes de les activitats que es desenvolupen durant el període 
d’estiu, els usuaris hauran de comptar, com a mínim, amb un abonament de dos mesos i mig. 
 
QUOTES TRIMESTRALS 
Activitat Modalitat Sessions General 

Natació escolar 1 dia 8 40,00 € 
 
QUOTES MENSUALS 
Activitat Modalitat Sessions General Abonat (-30%) 

Terra 8 101,00 € 70,50 € 
Pilates 

Màquina 8 157,00 € 110,00 € 
 
Activitat Sessions General Abonat (-15%) 

Hipopressius 4 35,00 € 30,00 € 
 
Activitat Sessions General Abonat (-100%) 

4 20,00 €  
Zumba 

8 35,00 €  
 
Activitat Sessions General Abonat (-30%) 

4 30,00 € 21,00 € 
Kick-boxing 

8 45,00 € 31,50 € 
 
Activitat Setman Modalit Sessions General Abonat (-30%) 
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es at 

4 1 dia 4 25,00 € 17,50 € 

4 2 dia 8 35,00 € 24,50 € 

6 3 dies 18 65,00 € 45,50 € 
Patinatge (Off-ice) 

6  5 dies 30 100,00 € 70,00 € 
 
QUOTES SETMANALS CURSOS D’ESTIU 
Activitat Modalitat Sessions General Abonat (-50%) 

Adult 5 30,00 € 15,00 € 

Infantil 5 30,00 € 15,00 € Natació 

Nadons 3 20,00 € 10,00 € 

Patinatge Infantil 5 30,00 € 15,00 € 
 
Natació – Infantil  
a. S’aplicarà un descompte del 10 % en la inscripció de dos germans i, del 15 %, a tres. 

Natació – Nadons 
a. Les sessions tindran una durada de 30 minuts i, amb l’objectiu de diferenciar els nivells, es 
crearan dos subgrups dins de la franja horària corresponent. El grup A es reservarà per als 
nadons sense experiència aquàtica anterior a l’inici del curs i el grup B es destinarà als nadons 
amb experiència en el medi aquàtic. 
b. El preu inclou l’entrada de l’acompanyant. 

Patinatge 
a. Els usaris que no comptin amb patins de gel, podran llogar-los diàriament amb un 20 % de 
descompte. 
b. S’aplicarà un descompte del 10 % en la inscripció de dos germans i, del 15 %, a tres. 
 
QUOTES SETMANALS ESTADES D’ESTIU 

a. S’aplicarà un descompte del 10 % en la inscripció de dos germans i, del 15 %, a tres. 
b. Els usuaris que adquireixin més d’una setmana d’estada de patinatge podran escollir 

lliurament quines podran ser. Per tant, no serà obligatori que aquestes siguin 
consecutives.  

 
Activitat Modalitat Sessions General Abonat (-50%) 

Natació Infantil 5 80,00 € 40,00 € 
 
 
Activitat Setmanes Nivell Sessions General Abonat (-50%) 

Patinatge 1 A/B 5 170,00 € 85,00 € 



 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 

1 C 5 242,00 € 121,00 € 

2 A/B 10 260,00 € 130,00 € 

2 C 10 350,00 € 175,00 € 

4 A/B 20 412,00 € 206,00 € 

4 C 20 610,00 € 303,00 € 
 
Patinatge – 4 A/B i C  

a. El preu inclou una samarreta de regal. 
b. La compra de vuit setmanes tindrà un descompte del 10 %. 
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