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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS EQUI PAMENTS 

ESPORTIUS MUNICIPALS 

Definició del servei  

La prestació d'aquest servei es defineix com la cessió de les instal·lacions esportives 
municipals d’ús públic a persones físiques, entitats i d’altres usuaris, que prèviament 
autoritzarà l’Ajuntament, per a la pràctica de qualsevol activitat física de caràcter 
esportiva, esport o activitat de lleure. 

Usuaris del servei 

Els usuaris sol·licitaran per escrit, mitjançant imprès, l'ús de les instal·lacions 
esportives municipals, fent constar els espais, els horaris, la finalitat i altres aspectes 
rellevants, com ara nombre d’equips o nombre de persones participants. 

Els usuaris que obtinguin el dret d'utilitzar les instal·lacions esportives municipals 
estaran sotmesos al compliment dels requisits previstos al Reglament d’ús. 

Les instal·lacions esportives es podran cedir per a la celebració d’actes no esportius, 
sempre i quan es consideri oportú i d’interès general. La realització d’actes esportius 
especials requerirà l’autorització administrativa pertinent. Per a determinades activitats 
podrà exigir-se el dipòsit d’una fiança. 

Obligats al pagament  

Estaran obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis 
o activitats per les quals han de satisfer aquests preus. 

Pagament del servei 

L'obligació de pagar el preu públic neix des que s’iniciï la prestació del servei, si bé es 
podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial. 

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei no es presti, 
és procedent la devolució de l'import corresponent. 

El pagament del preu fixat en les tarifes es realitzarà amb caràcter mensual i, 
preferiblement per domiciliació bancària, per aquells usuaris que facin ús de les 
instal·lacions esportives de forma periòdica. Els usuaris esporàdics abonaran el preu 
en el moment de l’ús. 

El termini per al pagament  en voluntària de les liquidacions emeses per aquest 
concepte serà l’establert a l’article 62 de la Llei general tributària. 

Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 
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Import del servei 
 
El preu públic per la prestació de serveis en els equipaments esportius municipals es 
fixa en les següents tarifes: 
 
 

TARIFES 

ÚS GENERAL 

ÚS ENTITATS S/ ÀNIM DE 
LUCRE INSCRITES AL 
REGISTRE MUNICIPAL 

D’ENTITATS o DECLARADES 
D’UTILITAT PÚBLICA  

PISTA PAVELLÓ 19,00 €/hora 7,50 €/hora 

GIMNÀS 8,00 €/hora 5,00 €/hora 

PÀDEL     

* GENERAL 8,00 €/hora 4,00 €/hora 

* ABONAMENT 5 HORES 30,00 € 

TENNIS 5,00 €/hora 3,00 €/hora 

PISTA MULTIÚS 5,00 €/hora 4,00 €/hora 

 CAMPS DE FUTBOL     

 * CAMP SENCER  90,00 €/hora 7,50 €/hora 

* MIG CAMP 45,00 €/hora 6,00 €/hora 

VESTUARI FUTBOL ADICIONAL 25,00 € 

LLUM FUTBOL 10,00 €/hora 

PISTA ATLETISME 1,50 €/hora 1,00 €/hora 

ÚS RAQUETES 1,00 €/raqueta 

 
 
L’autorització per l’ús de les instal·lacions del pavelló i per les pistes suposa el dret 
d’ús dels vestuaris del pavelló. L’ús dels camps de futbol dóna dret a l’ús de dos 
vestuaris pel camp sencer i per l’ús d’un vestuari per mig camp. 
 
A les tarifes s’hi haurà d’afegir l’impost sobre el valor afegit quan correspongui. 
 
La resta d’equipaments esportius municipals, no inclosos en les tarifes, són d’ús públic 
i d’accés lliure. 
 
Per tal que es pugui aplicar la tarifa corresponent, caldrà que l’entitat o associació ho 
sol·liciti expressament i compleixi tots els requisits previstos, prèvia acreditació, no 
permetent-se una aplicació directa. 
 
 
Suspensió del dret d’ús de les instal·lacions 
 
Es podrà suspendre el dret d’ús de les instal·lacions esportives municipals a aquells 
usuaris que acumulin més de tres rebuts mensuals impagats. 
 
Aquells usuaris als quals se’ls hi hagi comunicat la suspensió de l’ús de les 
instal·lacions esportives, per acumulació de deute, caldrà que abonin prèviament 
aquest deute per poder tornar a sol·licitar l’ús de les instal·lacions per a realitzar 
qualsevol activitat. 


