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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS  
Servei d’Esports  
 
 

EDICTE 
 

  
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de juny de 2021 s’ha publicat 
el següent acord, aprovat per l’Ajuntament de Sabadell, en la sessió plenària del dia 1 de 
juny de 2021:  
 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics per a l’entrada a les piscines municipals per a la 
temporada d’estiu 2021 compresa entre el dia 16 de juny i el 12 de setembre d’enguany, i 
que seran vigents des de l’endemà de la publicació dels precedents acords en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), segons es detalla a continuació: 
 
 

Entrada 

Individual matí o 

tarda feiners 

Entrada 

Individual matí o 

tarda dissabtes, 

diumenges,  i festius 

Més grans de 15 anys 2,00€ 2,50€ 

Grup majors 15 anys 1,75  

Discapacitats majors de 

15 anys  
1,25€ 1,25€ 

Grups discapacitats 

majors de 15 anys 
1,00  

De 4 a 15 anys,  

Jubilats i  pensionistes  
1,50€ 1,50€ 

Grups de 4 a 15 anys, 

jubilats i pensionistes 
1,25  

Discapacitats de 4 anys 

a 15 anys 
1,25€ 1,25€ 

Grups de discapacitats 

de 4 a 15 anys 
1,00€  

Fins a 3 anys Gratuït  

 
 
SEGON.- Aprovar els preus públics per a l’entrada a La Bassa per a la temporada d’estiu 
2021 compresa entre el dia 18 de juny i el 31 d’agost d’enguany, i que seran vigents des 
de l’endemà de la publicació dels precedents acords en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), segons es detalla a continuació: 
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Entrada 
Individual matí o tarda  

feiners 

Entrada 
Individual matí o tarda 

dissabtes, diumenges  i 
festius 

Més grans de 15 anys 2,50€ 3,50€ 

Grup majors 15 anys 2,25  

Discapacitats majors de 15 
anys  

2,00€ 2,50€ 

Grups discapacitats majors de 
15 anys 

1,50  

De 4 a 15 anys,  
Jubilats i , pensionistes  

2,00€ 2,50€ 

Grups de 4 a 15 anys, jubilats i 
pensionistes 

1,75  

Discapacitats de 4 anys a 15 
anys 

1,25€ 1,75€ 

Grups de discapacitats de 4 a 
15 anys 

1,00€  

Fins a 3 anys Gratuït  

 
Suplements per altres serveis 
 

Cadenat per a les guixetes 6,00€ 

 
TERCER.-  Aprovar les següents condicions d’aplicabilitat dels preus públics aprovats 
anteriorment, com a conseqüència de les noves pautes de funcionament d’aquestes 
instal·lacions esportives d’estiu, per aquesta temporada d’estiu 2021, compresa entre el 
dia 16 de juny i el 12 de setembre d’enguany: 
 
“Les entrades permetran l’ús del servei durant el transcurs d’una jornada diferenciada de 
matí o tarda dins el mateix dia. En aquest sentit, s’entendrà per jornada la que coincideixi o 
bé amb el torn de matí o bé amb el torn de tarda. En el cas de sortida i tornada a 
l’equipament dins la mateixa jornada de matí o tarda s’acreditarà mitjançant els procediments 
establerts. 
 
L’acreditació de la discapacitat es realitzarà mitjançant el certificat o carnet emès per la 
Generalitat de Catalunya d’una discapacitat a partir del 33% inclòs.  

 
Gaudiran d’una exempció en el pagament del preu públic d’entrada a La Bassa o a les 
Piscines Municipals durant 2 jornades de la temporada d’obertura dels equipaments, les 
entitats, associacions o col·lectius sense ànim de lucre, inscrites al Registre  Municipal 
d’entitats de Sabadell que realitzin activitats d’estiu amb persones en risc d’exclusió social, 
discapacitats, o que participin en activitats i/o projectes de cooperació i solidaritat, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i mentre duri l’esmentada activitat. D’igual 
manera els casals d’estiu organitzats o promocionats per l’Ajuntament de Sabadell, adreçats 
a infants, adolescents i joves en situació de risc, valorada pel servei d’Acció Social, gaudiran 
d’una exempció en el pagament del preu públic d’entrada a la Bassa o a les piscines 
municipals de dues jornades setmanals durant el període en el que es desenvolupi el casal. 
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Les visites concertades per a grups es consideren de dilluns a divendres en dies 

laborables i per escoles, casals, esplais, entitats i associacions sense afany de lucre de 

Sabadell inscrites al Registre Municipal d’Entitats en nombre superior a 20 persones, i 

podran disposar d’una entrada gratuïta d’un monitor/a encarregat/da de la vigilància de cada 

grup de 10 persones. 

En el cas de les visites concertades amb antelació de grups de persones amb discapacitat 

en nombre superior a 6 persones podran disposar de l’entrada gratuïta d’un monitor/a 

encarregat/da de la vigilància de cada grup de 6 persones. 

En el cas de grups de persones amb discapacitat, en activitats organitzades per entitats de la 
ciutat, els monitors/es acompanyants encarregats/des de la vigilància del grup tindran la 
mateixa tarifa que les persones del grup.” 
 
QUART.- Imputar els ingressos derivats d’aquests serveis a les aplicacions 
pressupostàries següents: 210/34301  (piscines)  i 210/34302 (Bassa) del vigent 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Publicar el contingut d’aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, contra aquest acord, que és definitiu en la via 
administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
d’aquest ordre, de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
recepció d'aquesta notificació. Alternativament podeu interposar un recurs de reposició 
davant del mateix òrgan que ha dictat aquest acte, previ al contenciós administratiu, dins 
del termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació; en aquest 
cas, transcorregut un altre mes des de la interposició del recurs sense haver-se produït 
resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i quedarà oberta 
l’anterior via judicial. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
pertinent. 
 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
 
El tinent d’Alcaldessa de l’Àrea  
de Presidència i Drets Socials, 
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