
 

 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa.  
 
D’acord amb allò disposat per l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, l’Ajuntament estableix preus 
públics per a la prestació d’activitats esportives promogudes per l’Ajuntament l’especificació de 
les quals es conté en els tarifes de l’article 3 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 esportives promogudes per l’Ajuntament que s'indiquen a la present Ordenança. 

 
2. Si  amb posterioritat a l'establiment d'aquest preu públic, cessessin  en la prestació del 

servei els centres esportius de caire privat  que actualment concorren en la realització 
d'activitats similars a les que es desenvolupen  promogudes per l’Ajuntament, el preu públic 
es transformarà en taxa. 

 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l'Ajuntament 

aprovarà l'Ordenança Fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació d'Activitats 
esportives promogudes per l’Ajuntament, que entrarà en vigor a partir de la data en  que es 
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva. 

 
4. Quan els preus públics per la realització d'activitats esportives a les instal·lacions 

municipals hagin de transformar-se en taxa per la causa prevista en el punt 2, no serà 
precís realitzar la notificació individual a que es refereix l'article 124 de la Llei General 
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la taxa coincideixin amb l'obligat al pagament i 
l'import del preu públic al que substitueix . 

 
5.  El que disposa el punt anterior serà d'aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa 

resulti  incrementada respecte de l'import del preu públic al que substitueix, 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 els qui s 
beneficiïn dels serveis o activitats a que es refereix l'article 1. 
 
La existència de més de tres quotes no liquidades de forma voluntària, comportarà l’avís a la 
família de la extinció de la possibilitat del servei. La absència de resposta de la mateixa podrà 
comportar la baixa forçosa del servei. 
 
 
 



Article 4. Quantia. 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà 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: 
 

“ PROGRAMACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES” 

 
Matrícula: 14,00 €. Per a totes les activitats menys els Tallers 
 
 

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN:   

Activa't! + 60 (només en els casos no especificats en 
l'apartat de bonificacions) 

18,08 € 

Assegurança inclosa a la matrícula   

    

ACTIVITATS ADULTS:   

T. B. C. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

Esport Obert. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

Tai-Txi. Assegurança inclosa a la matrícula 27,12 € 

Aero Steps. Assegurança inclosa a la matrícula 22,04 € 

G. Correctiva. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

Ioga. Assegurança inclosa a la matrícula 28,25 € 

Aero Llatí. Assegurança inclosa a la matrícula 22,04 € 

Dansa Oriental. Assegurança inclosa a la matrícula 30,00 € 

Programa PAFES. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

Tallers. Assegurança depenent del contingut del taller 40,00 € 

ACTIVITATS JOVES:   

Hip-Hop. Assegurança inclosa a la matrícula 21,47 € 

ACTIVITATS NENS/ES:   

Pre FitJúnior 1. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

Pre FitJúnior 2. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

FitJúnior 1. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

FitJúnior 2. Assegurança inclosa a la matrícula 18,08 € 

 

 Cursa Popular Maria Víctor modalitat caminat 4,00 € 

Cursa Popular Maria Víctor modalitat Corrent 5,00 € 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Ús Pista de Gel 1 tiquet 3,00 € 

Talonari de 26 tiquets Pista de Gel 13,00 € 

 
 
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que 
l’Ajuntament rep el document d’inscripció signat per l’usuari o pel representat legal d’aquest. 
Les baixes s’hauran de comunicar per escrit abans del dia 15 de cada mes i causaran efecte el 
primer dia del mes següent. 
 
Les altes seran en el moment en que es produeixi una baixa. 
 
El pagament de les quotes s’exigirà mensualment. Així mateix, el preu públic pels serveis 
continuats referits és mensual. 
 
 
4. Obligatòriament s’haurà de presentar un informe mèdic per totes les activitats. 
 
Els horaris podran ser modificats segons necessitats de la instal·lació. 
 
Totes les activitats proposades es duran a terme en funció que s’assoleixi un mínim d’inscrits, 
que equival al 75% del total de cada activitat. 
 
Les activitats tindran una durada de 55 minuts. Seran dirigides per monitors qualificats, que 
donaran suport a tots el alumnes. 
 
 
Article 5. Bonificacions: 
 
Per a les persones majors de 60 anys, el programa “Activa’t+60” serà gratuït a excepció de les 
activitats corresponents a gimnàstica correctiva per les que s’estableix una bonificació del 50% 
previ informe dels tècnics de l’àrea de Serveis Socials. 
 
 
Disposició Final 
 
La present Ordenança, aprovada per la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2012 
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP i es mantindrà 
vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. 
 
 
L’Alcalde 
Oriol Lozano Rocabruna 


