ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’ÀREES ESPORTIVES
MUNICIPALS.

Article 1r.
Naturalesa .
De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.4.o), s’estableix i regula la present taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals.
Seran objecte d’aquesta exacció:
a) La utilització de les piscines municipals coberta i descobertes.
b) La utilització de la pista de tennis.
c) La utilització del camp de futbol.
d) La utilització del pavelló cobert.
e) Qualsevol altra instal·lació esportiva mpal.
Article 2n.
Obligació de contribuir.
El fet imposable està determinat per la utilització de les instal·lacions esportives i l’obligació de
contribuir neix des que la utilització s’iniciï, mitjançant l’entrada als recintes de les piscines,
pista de tennis, camp de futbol, i resta d’instal·lacions.
Els subjectes passius seran les persones naturals o jurídiques usuàries de totes les
instal·lacions esportives mpals.
Article 3r.
Bases de gravamen
Es prendran com a bases de gravamen de la present exacció les següents:
a) El nombre de persones que efectuïn l’entrada en els recintes de les piscines.
b) El nombre de persones que es puguin matricular en els diferents cursets de natació que
s’imparteixin. Igualment si es fessin d’altres activitats.
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c) La utilització de la pista de tennis, sens perjudici de les persones que puguin utilitzar-la
(siguin dos o quatre). Igualment del camp de futbol. O de qualsevol altra Instal·lació esportiva
municipal.
d) Quotes d’inscripció, d’abonament i altres activitats que es puguin desenvolupar en la piscina
coberta.
Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats esportives, clubs, institucions u
organitzacions representatives, als efectes no solament de facilitar el cobrament de les taxes,
sinó per la millora de la prestació dels serveis.
Article 4t.
Normes de gestió.
Les exaccions es consideren devengades simultàniament a la utilització dels béns i serveis
aquí previstos i les quotes es recaptaran en el moment d’entrar en els recintes corresponents o
de sol·licitar els serveis establerts.
Article 5è.
Tarifes
Les tarifes a aplicar seran les següents ( amb l’IVA inclòs al 21%):
Tarifa 1. Preus piscines i activitats
ABONAMENTS

EUROS

Infantil (de 0 a 4 anys)
Infantil (de 5 a 14 anys)
Adult total *
Abonament 2n familiar
Familiar parella+1total*
Familiar parella+2 total*
Adult matí
Gent gran
Gent gran total
Monoparental
Low Cost
Abonament jove (15 a 25 anys)
Abonament necessitats especials

gratuït
25,90
44,90
35,20
79,10
85,70
31,90
24,90
27,90
47,90
28,90
32,90
25,90

INSCRIPCIÓ
Infantil (de 0 a 4 anys)

EUROS
Gratuït
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Infantil (de 5 a 14 anys)
Adult
Parella
Familiar parella + 1
Familiar parella +2
Adult mati
Gent gran
Monoparental
*Aquest abonament inclou totes les activitats dirigides

44,20
66,00
112,00
130,00
151,00
47,60
43,70
91,90

ENTRADA PUNTUAL
Infantil(de 5 a 14 anys)
Adult
Gent gran

EUROS
4,35
8,25
5,75

ENTRADA PUNTUAL PISCINA
Infantil(de 5 a 14 anys)
Adult
Gent gran

EUROS
4,35
5,95
4,35

PISCINA ESTIU
Infantil (0 a 4 anys)
Laborals i diumenges (5 a 14 anys)
Laborals i diumenges (adult)
Laborals i diumenges (Gent gran)
Dissabtes i festius
La Plana, entrada dll a dv i diumenges *
La Plana, entrada dissabtes i festius *
La Plana, bonus temporada *

EUROS
Gratuït
3,65
3,65
2,10
4,05
1,00
1,50
24,00

*Aquests preus i l’accès estan restringits als veïns del
Barri de la Plana

CURSOS NATACIO EXTRAESCOLARS TRIMESTRALS
ABONATS

EUROS

Nadons 1 dia setmana (de 3 a 36 m)

65,45

Infantils (3 a 5 anys) *:
1 dia setmana
2 dies setmana

56,26
88,88
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Infantils (6 a 14 anys) *:
1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana

28,43
45,10
50,50

Adults *
1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana

30,15
53,53
63,18

CURSOS NATACIO EXTRAESCOLARS TRIMESTRALS NO
ABONATS

EUROS

Nadons 1 dia setmana (de 3 a 36 m)

78,02

Infantils (3 a 5 anys) *:
1 dia setmana
2 dies setmana

67,37
105,29

Infantils (6 a 14 anys) *:
1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana

58,02
89,39
101,61

Adults *
1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana

60,50
105,80
126,34

CURSOS NATACIO INTENSIUS D’ESTIU (PREU QUINZENAL)
Curs intensiu estiu abonats
Curs intensiu estiu NO abonats

53,43
61,71

CURSOS NATACIO ESCOLAR TRIMESTRAL
(HORARI ESCOLAR)
Alumnes 12-36 mesos (1dia)
Alumnes 12-36 mesos (2 dies)
Alumnes 3-5 anys (1 dia)
Alumnes 3-5 anys (2 dies)
Alumnes 6-16 anys (1 dia)

€

44,40
86,10
34,50
68,20
28,80
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Alumnes 6-16 anys (2 dies)

54,90

NATACIO EXTRAESCOLAR TRIMESTRAL (AMPA)

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia)
Alumnes 3-5 anys (1 dia)
Alumnes 6-16 anys (1 dia)
Alumnes 3-5 anys (2 dies)
Alumnes 6-16 anys (2 dies)

51,25
44,35
100,15
39,05
77,50

ACTIVITATS DIRIGIDES ESPECIALS
(MENSUALS)

EUROS

1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana

21,20
36,10
45,55

LLOGUERS

EUROS

Lloguer carrer de piscina (preu per hora)
Lloguer guixeta (preu mensual)
Lloguer sala d’activitats dirigides (preu per hora)

29,60
8,75
40,00

ALTRES SERVEIS (ABONATS)

EUROS

Preu assegurança anual 58/2010
UVA 1 sessió
UVA abonament 10 sessions
Festa aniversari aquàtica
Entrenador personal 1 sessió
Entrenador personal 5 sessions
Casal esportiu d’estiu (8,30 a 13,30) ( de 3 a 16 anys) preu setmanal
Preu acollida 1h casal d’estiu

13,45
5,50
44,00
9,50
30,00
125,00
57,45
5,00

ALTRES SERVEIS (NO ABONATS)

EUROS

Preu assegurança anual 58/2010
UVA 1 sessió
UVA abonament 10 sessions
Festa aniversari aquàtica

13,45
6,00
49,90
9,50
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Entrenador personal 1 sessió
Entrenador personal 5 sessions
Casal esportiu d’estiu (8,30 a 13,30) ( de 3 a 16 anys) preu setmanal
Preu acollida 1h casal d’estiu

40,00
175,00
57,45
5,00

Tarifa 2. Per utilització de la pista de tennis.
1. Partit diürn

4,40 €/hora

2. partit nocturn

5,65 €/hora

Tarifa 3.- Per utilització del camp de futbol de gespa artificial.
1. Partit diürn

160,00 €/partit

2. partit nocturn

190,00 €/partit

Tarifa 4.- Per utilització de pistes poliesportives i de pavellons d’esports.
1. Partit o entrenament

38,00 €/hora

Al pavelló poliesportiu s'observarà el règim d'autoritzacions i ajudes previst al reglament
regulador de les esmentades instal·lacions esportives.
Disposició final
Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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