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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 

 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA, 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, 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, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació́ del règim 

legal de les taxes estatals i locals i de reordenació́ de les prestacions patrimonials de caràcter 

públic, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació de serveis i cessió de béns de 

propietat municipal, que s’especifica en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent, que 

es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Tarifes 

Les tarifes a aplicar seran les que es recullen en l’annex. 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 

i començarà a aplicar-se a partir del dia 26 de juny de 2008. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa. 

 

Diligència 

Aquesta ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 

celebrada el dia 28 de maig de 2008 i publicada en el BOP núm. 90 del dia 26  de juny de 2008. 

 

ANNEX DE TARIFES 

 

Epígraf primer. Abonaments 

 

Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.  

b. Els consumidors tenen dret a demanar el retorn dels diners en els set dies naturals posteriors a la venda de l’abonament o 

davant d’un canvi de domicili, que caldrà justificar documentalment. També es podran concedir pròrrogues en els terminis 

de vigència dels abonaments davant de situacions particulars de naturalesa mèdica, que impedeixin el gaudi temporal de 



 
 

 

2  Sarriulèra, 2 / 25530 – Vielha e Mijaran / Tel.: 973 64 00 18 / Correu-e.: info@vielha-mijaran.org  

les instal·lacions. Per a la concessió d’aquesta pròrroga, el sol·licitant haurà d’aportar documentació que serveixi de 

justificant. 

c. Els serveis que inclou l’abonament són: la utilització lliure de les piscines cobertes durant els 8 mesos a l’any que romandrà 

oberta, el gimnàs, la sauna, el rocòdrom i la pista de gel en horari de sessió pública, així com la participació en les activitats 

dirigides que formin part de la programació setmanal. A més, es podrà accedir gratuïtament a la piscina descoberta durant 

els mesos d’estiu. 

 

Col·lectiu Modalitat General 

Adult 

Anual general 372,70 € 

Anual d’horari reduït 284,00 € 

Anual de piscina  248,50 € 

Semestral 266,70 € 

Quadrimestral 201,60 € 

Trimestral 173,20 € 

Bimestral 89,20 € 

Mensual 63,00 € 

Juvenil 

Anual 218,40 € 

Semestral 156,50 € 

Quadrimestral 117,60 € 

Bimestral 57,70 € 

Infantil 

Anual 126,00 € 

Semestral 90,30 € 

Bimestral 36,70 € 

Gent gran Anual 218,40 € 

Familiar 

1 adult + 1 infantil 485,00 € 

2 adults 542,00 € 

3 persones d’una família 576,00 € 

4 persones d’una família 610,00 € 

5 persones d’una família 644,00 € 

Adults 

a. Preus aplicables a partir dels 23 anys. 

b. L’abonament anual de piscina dona dret a l’ús dels carrers d'entrenament lliures de la piscina dins de l’horari d’obertura 

de la instal·lació i tenint en compte que la piscina obrirà 8 mesos dels 12 que té un any. 
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c. L’abonament anual d’horari reduït dona dret als mateixos serveis que l’abonament de caràcter general, però únicament en 

els horaris següents: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dissabtes durant tot l’horari d’obertura. 

d. Els abonaments semestral, quadrimestral i trimestral es podran ampliar fins a un màxim de dos mesos pagant una quota 

mensual de 40,00 €. 

e. 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. 

f. Els fills dels abonats amb una edat inferior als 4 anys podran accedir gratuïtament a les instal·lacions del Palai de Gèu, 

sempre i quan ho facin acompanyats d’aquests. 

Juvenil 

a. Preu aplicable entre els 16 i els 22 anys. 

Infantil 

b. Preu aplicable entre els 4 i els 15 anys. 

Gent gran 

a. Preu aplicable 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 d’una escriptura pública que formalitzi la relació o certificant 

que s’està inscrit al Registre municipal de parelles de fet o el Registre de parelles estables de Catalunya. 

 

Epígraf segon. Cursos 

 

Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. 

b. Els consumidors tenen dret a demanar el retorn dels diners en el marc de les dues primeres sessions posteriors a l’inici del 

curs, o davant d’un canvi de domicili, que caldrà justificar documentalment. També es podran concedir devolucions quan 

el monitor esportiu a càrrec d’un infant al·legui manca d’adaptació de l’infant a les classes del curs. 

c. Els fills dels abonats amb una edat inferior als 4 anys podran acollir-se als descomptes del 30 %. 

d. S'aplicarà un descompte del 10 % en la inscripció de dues persones d’una mateixa unitat familiar i, del 15 %, quan siguin 

tres persones.  

e. S'aplicarà un descompte del 10 % a aquelles persones que s’inscriguin a dues escoles esportives i, del 15 %, quan la 

inscripció s’efectuï a tres escoles esportives.  

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 mensuals, 

s’exigirà, com a mínim, un abonament trimestral. 

 

Quotes anuals 

a. El pagament de les quotes anuals s’efectuarà d’acord amb les condicions que s’estableixin en les normes de règim intern.  

b. El calendari dels cursos anuals coincidirà temporalment amb el calendari que estableixi el Palai de Gèu. 

c. Els cursos de natació inclouen un casquet de bany de regal, que es lliura en el moment de finalitzar la temporada. 

 

Esport Modalitat Sessions General Abonat 

Natació 1 dia 30 236,20 € 165,30 € 
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2 dies 60 355,90 € 249,10 € 

Karate  
2 dies 60 355,90 € 249,10 € 

2 dies 90 425,20 € 297,60 € 

Patinatge  

1 dia 30 236,20 € 165,30 € 

1 dia (amb 

patins) 
30 252,00 € 176,40 € 

2 dies 60 355,90 € 249,10 € 

2 dies (amb 

patins) 
60 386,40 € 270,40 € 

3 dies 90 425,20 € 297,60 € 

5 dies 150 630,00 € 441,00 € 

 

Quotes trimestrals 

a. El pagament de les quotes trimestrals s’efectuarà d’acord amb les condicions que s’estableixin en les normes de règim 

intern. 

b. El calendari dels cursos trimestrals coincidirà temporalment amb el calendari que estableixi el Palai de Gèu. 

 

Esport Modalitat Sessions General Abonat  

Natació 
1 dia 10 84,00 € 58,80 € 

2 dies 20 129,10 € 90,30 € 

Karate 2 dies 20 129,10 € 90,30 € 

Patinatge 

1 dia 10 84,00 € 58,80 € 

1 dia (amb 

patins) 
10 94,50 € 66,10 € 

2 dies 20 129,10 € 90,30 € 

2 dies (amb 

patins) 
20 150,10 € 105,00 € 

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 

a. Aquesta modalitat de quota complementa l’anual i la trimestral, que són les úniques que permeten iniciar un curs. Tenen 

com a finalitat principal i excepcional que els usuaris puguin començar un programa en un mes diferent a l’establert com 

a primer d’un curs anual o trimestral.  
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Esport Modalitat Sessions General Abonat  

Natació 
1 dia 4 35,70 € 24,90 € 

2 dies 8 55,60 € 38,90 € 

Karate 2 dies 8 55,60 € 38,90 € 

Patinatge 

1 dia 4 35,70 € 24,90 € 

1 dia (amb 

patins) 
4 42,00 € 29,40 € 

2 dia 8 55,60 € 38,90 € 

2 dia (amb 

patins) 
8 68,20 € 47,70 € 

 

Epígraf tercer. Entrades 

 

Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.  

b. Les persones menors de 4 anys podran entrar gratuïtament a les instal·lacions del Palai de Gèu i, per poder patinar a la 

sessió pública, només hauran d’abonar el cost del lloguer de patins. Totes les persones que tinguin menys de 8 anys hauran 

d’accedir-hi amb un acompanyant major de 18 anys. 

c. Les persones amb una discapacitat podran gaudir d’un descompte del 20 % en qualsevol modalitat d’entrada, sempre i 

quan ho acreditin amb un document oficial. 

d. Els esportistes del CTEEH podran acollir-se a un descompte de 20 % en l’entrada de Piscina i gimnàs. 

e. Amb el Carnet Jove i la llicència de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes de Catalunya, es podrà optar a un 20 

% de descompte. I, amb el Carnet de Super 3, l’entrada a la pista de gel serà gratuïta. 

 

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%) 

Piscina i gimnàs 

Adult 7,40 € 5,90 € 

Infantil  4,90 € 3,90 € 

Gent gran 4,90 € 3,90 € 

T10 piscina i gimnàs 
Adult 63,00 € 50,40 € 

Infantil 42,00 € 33,60 € 
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Gent gran 42,00 € 33,60 € 

T5 piscina i gimnàs 

Adult 31,50 € 25,20 € 

Infantil 21,00 € 16,80 € 

Gent gran 21,00 € 16,80 € 

T10 activitats 

dirigides, piscina i 

gimnàs 

Adult 68,20 € 54,50 € 

Infantil 47,20 € 37,70 € 

Gent gran 47,20 € 37,70 € 

T5 activitats 

dirigides, piscina i 

gimnàs 

Adult 36,70 € 29,30 € 

Infantil 26,20 € 20,90 € 

Gent gran 26,20 € 20,90 € 

Pista de gel 

Adult 8,50 € 6,80 € 

Adult amb patins 13,80 € 11,00 € 

Infantil 6,20 € 4,90 € 

Infantil amb patins 11,50 € 9,20 € 

Lloguer de patins 5,20 € 4,10 € 

T10 pista de gel 
Adult 69,00 € 55,20 € 

Infantil 46,00 € 36,80 € 

Forfet 
Adult 18,00 € 14,40 € 

Infantil 14,10 € 11,20 € 

Exhibició esportiva 
Adult 3,00 €  

Infantil 2,00 €  

Piscina descoberta 

Infantil (de 0 a 7 

anys) 
0,00 €  

Juvenil (de 8 a 16 

anys) 
2,00 €  

Adult (majors de 16 

anys) 
3,00 €  

Entrades T10 i T5  

a. No són unipersonals i, per tant, poden transferir-se 

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. 
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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 

Piscina i gimnàs 

1 adult + 1 infantil 10,50 € 

1 adult + 2 infantil 14,40 € 

2 adult + 1 infantil 16,70 € 

2 adult + 2 infantil 20,50 € 

Pista de gel 

1 adult + 1 infantil 20,20 € 

1 adult + 2 infantil 29,30 € 

2 adult + 1 infantil 31,10 € 

2 adult + 2 infantil 40,30 € 

Forfet 

1 adult + 1 infantil 25,80 € 

1 adult + 2 infantil 37,70 € 

2 adult + 1 infantil 41,10 € 

2 adult + 2 infantil 51,60 € 

Pista de gel  

a. El preu inclou l’entrada a la pista de gel en horari de sessió pública i el lloguer de patins. 

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. Tindran la consideració de grup les entitats, associacions, clubs esportius i col·lectius de persones representades per 

intermediaris de serveis (agències de viatge, operadors turístics i empreses d’activitats). 

b. 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%) 

Piscina i gimnàs 

Adult (d’11 a 20 

persones) 
7,00 € 6,30 € 

Adult (més de 20 

persones)  
6,70 € 6,00 € 
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Infantil (d’11 a 20 

persones) 
4,70 € 4,20 € 

Infantil (més de 20 

persones) 
4,40 € 3,90 € 

Pista de gel 

Adult (d’11 a 20 

persones) 
13,10 € 11,70 € 

Adult (més de 20 

persones)  
12,40 € 11,10 € 

Infantil (d’11 a 20 

persones) 
10,90 € 9,80 € 

Infantil (més de 20 

persones) 
10,30 € 9,20 € 

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. 

b. Els preus de la pista de gel inclouen l’entrada en horari de sessió pública i el lloguer de patins. 

 

Epígraf quart. Serveis complementaris i botiga 

 

Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.  

 

Serveis complementaris 

 

Servei Modalitat 1 Modalitat 2 General Abonat  

Serveis sanitaris   2,40 €  

Duplicat de 

targeta d’accés a 

la instal·lació 

  1,20 €  

Duplicat de la 

clau d’un 

armariet de 

lloguer 

  10,00 €  
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Lloguer armariet 

(cursetistes i 

abonats) 

Normal Anual 45,00 € 40,50 € 

Columna Anual 85,00 € 76,50 € 

Normal Semestral 22,50 € 20,20 € 

Columna Semestral 42,50 € 38,20 € 

Normal Quadrimestral 15,00 € 13,50 € 

Columna Quadrimestral 28,20 € 25,50 € 

Normal Trimestral 11,20 € 10,00 € 

Columna Trimestral 21,20 € 19,00 € 

Normal Bimestral 7,50 € 6,70 € 

Columna Bimestral 14,00 € 12,70 € 

Normal Mensual 3,70 € 3,20 € 

Columna Mensual 7,00 € 6,20 € 

Raig UVA 
1 sessió  7,40 € 6,60 € 

10 sessions  67,10 € 60,30 € 

Lloguer de 

raqueta de pàdel 
  2,30 € 2,00 € 

Raig UVA  

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

 

Botiga 

 

Producte General Abonat  

Casquet de làtex 2,80 € 2,50 € 

Casquet de lycra 3,90 € 3,50 € 

Casquet de silicona amb 

logotip 
6,00 € 5,40 € 

Guants 2,80 € 2,50 € 

Ulleres adult 6,30 € 5,60 € 

Ulleres infantil 6,30 € 5,60 € 

Tub de pilotes (3) 6,70 € 6,00 € 
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Epígraf cinquè. Classes particulars 

 

Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.  

b. Els preus de les classes particulars no inclouen el lloguer de patins de gel.  

 

Classes particulars 

 

Servei Modalitat 1 Modalitat 2 General Abonat  

1 classe 

60 minuts 1 persona 40,00 € 32,00 € 

60 minuts 
2 persones (o 

més) 
45,00 € 36,00 € 

10 classes 

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

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.  

 

Epígraf sisè. Cursos complementaris, activitats singulars i jornades de tecnificació 

 

Consideracions generals 

a. Preus aplicables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.   

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 bimestral. 

 

Quota de natació escolar 

 

Activitat Modalitat Sessions General 

Natació escolar 1 dia 8 40,00 € 

 

Quota de natació dissabtes 

 

Activitat Modalitat Sessions General 
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Natació escolar 1 dia 4 10,00 € 

 

Quotes setmanals de patinatge off-ice  

 

Activitat Modalitat General Abonat 

Patinatge off-ice 

1 dia / setmana 9,40 € 4,70 € 

2 dia / setmana 17,80 € 8,90 € 

3 dies / setmana 23,60 € 11,80 € 

5 dies / setmana 31,50 € 15,70 € 

 

Quotes setmanals de cursos d’estiu 

 

Activitat Modalitat Sessions General Abonat 

Natació 
Adult 5 31,50 € 15,70 € 

Infantil 5 31,50 € 15,70 € 

Patinatge Infantil 5 31,50 € 15,70 € 

Natació – Infantil  

a. S'aplicarà un descompte del 10 % en la inscripció de dos germans i, del 15 %, a tres. 

Patinatge 

a. Els usuaris 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 de casal d’estiu 

 

Modalitat Sessions General 

1 setmana 5 56,00 € 

2 setmanes 5 86,10 € 

4 setmanes 5 123,00 € 

 

Quotes setmanals de jornada de tecnificació de patinatge  

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 de jornada de tecnificació de patinatge podran escollir lliurament quines 

podran ser. Per tant, no serà obligatori que aquestes siguin consecutives.  
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Activitat Setmanes Nivell Sessions General Abonat  

Patinatge 

1 A/B 5 187,00 € 93,50 € 

1 C 5 266,20 € 133,10 € 

2 A/B 10 286,00 € 143,00 € 

2 C 10 385,00 € 192,50 € 

4 A/B 20 453,00 € 226,50 € 

4 C 20 671,00 € 335,00 € 

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 %. 

 

Epígraf setè. Ús d’espais esportius 

 

Pista de pàdel i de frontó 

Espai Modalitat Tarifa 

Pista de pàdel i de frontó 
1 hora i 30 minuts 8,00 € 

15 hores  64,00 € 

 

Espais esportius del Palai de Gèu 

Es consideraran espais esportius afectes a aquesta categoria les següents instal·lacions: les sales d’activitat dirigida, el rocòdrom, el 

gimnàs i la sala amb tatami. Els usuaris que participin d’aquesta modalitat només podran accedir a l’espai del Palai de Gèu pel qual 

s’hagi optat i en cap cas es podrà equiparar a una entrada general. 

 

Espai Modalitat Tarifa 

Espai esportiu 1 hora 20,00 € 

 

Piscines del Palai de Gèu 

Les sol·licituds de reserva de les piscines es podran circumscriure a tota una anualitat. En cas de desenvolupar un nombre inferior 

d’hores al pressupostat, s’aplicarà la tarifa que es correspongui amb el nombre d’hores de lloguer de piscina efectives. Els usuaris que 

participin d’aquesta modalitat només podran accedir a l’espai del Palai de Gèu pel qual s’hagi optat i en cap cas es podrà equiparar a 

una entrada general. 

  

Espai Modalitat Tarifa 

Vas d’entrenament 
1 hora 20,00 € 

Entre 100 i 199 hores  18,00 € 
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Entre 200 i 299 hores  16,00 € 

Entre 300 i 399 hores  14,00 € 

Entre 400 i 499 hores  12,00 € 

Més de 500 hores  10,00 € 

 

Pista de gel del Palai de Gèu 

Les sol·licituds de reserva de la pista de gel es podran circumscriure a tota una anualitat. No obstant això, els usos d’un any es 

liquidaran tot diferenciant les hores de temporada alta de les de temporada baixa. En cas de desenvolupar un nombre inferior d’hores 

al pressupostat, s’aplicarà la tarifa que es correspongui amb el nombre d’hores de lloguer de pista de gel efectives. Es considerarà 

temporada alta els períodes que coincideixin amb les vacances escolars: Nadal, Setmana Santa i Estiu. Es considerarà temporada baixa 

els períodes que coincideixin amb el calendari acadèmic. 

 

Espai Modalitat General 

Pista de gel (Temporada alta) 

1 hora  125,00 € 

Entre 10 i 19 hores  118,50 € 

Entre 20 i 29 hores  112,50 € 

Entre 30 i 39 hores  106,00 € 

Entre 40 i 49 hores  100,00 € 

Més de 50 hores  93,50 € 

1 hora (pista compartida)  62,50 € 

Pista de gel (Temporada 

baixa) 

1 hora  80,00 € 

Entre 10 i 19 hores  76,00 € 

Entre 20 i 29 hores  72,00 € 

Entre 30 i 39 hores  68,00 € 

Entre 40 i 49 hores  64,00 € 

Més de 50 hores  60,00 € 

1 hora (pista compartida) 40,00 € 

 

 

 


