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PROPOSTA DE TARIFES DE L´ORDENANÇA GENERAL REGULADORA 
DELS PREUS PÚBLICS 2006 
 
 
3.  Fotocòpia material ESPORTIU, per als CLUBS, una............  0,10,- 
euros  
 
TARIFA 2- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
1.- Pistes Col·legis Maragall o Sinera  

 
- Per clau de portes.......................................................... 30,00 € 
- Per partit / entrenament.................................................. 12,00 € 
 
2 - Pistes Col·legis Maragall o Sinera, amb llum: 
 
- Per partit / entrenament.................................................. 20,00 € 
 
3 - Utilització gimnàs: 
 
- Per trimestre................................................................... 45,00 € 
 
Per les persones discapacitades i persones en atur, o que acreditin tenir rendes 
inferiors al salari mínim interprofessional la tarifa serà del 50%. Pels socis de 
clubs integrats en l’O.A.M. d’Esports que ho acreditin la tarifa serà del 80%. 
Jubilats i pensionistes estan exempts del pagament de la tarifa. 
 
Quota 0€: 
 
- Els clubs que formin part o estiguin integrats en el Consell Municipal 

d’Esports, prèvia presentació del seu calendari de partits i entrenaments al 
Consell d’Esports i que siguin aprovats per aquest. 

 
- L’esport base juvenil, infantil i escolar, després d’una sol·licitud prèvia al 

Consell d’Esports. 
 
Naixement de l’ obligació i període de pagament en el Gimnàs Municipal 
 
- L’ obligació de pagar neix des del moment en que s’iniciï la prestació del 

servei. s'entendrà que el servei s'ha iniciat en el moment en que l'usuari 
s'inscriu en el servei. A partir d’aquí, el cobrament es realitzarà 
trimestralment mitjançant domiciliacions bancàries. 

 
- La quantitat exigible d'acord amb la tarifa serà irreductible per al període 

natural de temps assenyalat a l'apartat número 3. 
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- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu el servei no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de la part proporcional de l’ 
import de la tarifa en funció dels dies en els que el servei no s’hagi prestat 
mitjançant transferència bancària. 

 
- Quan es tracti de venciment periòdic, les quotes corresponents als 

trimestres successius a l’ alta s’ hauran de satisfer en el període dels 5 
primers dies del trimestre mitjançant domiciliacions bancàries. 

 
Les baixes del servei s’han de comunicar 10 dies naturals abans de 
l’acabament del trimestre. En cas que la baixa es faci una vegada començat el 
trimestre, l’obligat no tindrà dret a la devolució del pagament corresponent 
 
TARIFA 3- ACTIVITATS D’ESTIU I D’HIVERN INSCRIPCIONS: 
 
ACTIVITATS D'ESTIU 
 
1.- Escola de Bàsquet ( juliol i agost ) dos mesos................40,00,-euros  
2.- Patinatge Artístic ( juliol i agost ) dos mesos.................. 40,00,-euros 
3.- Volei platja ( juliol i agost ) dos mesos............................ 40,00,-euros 
4.- ESPORTS A LA PLATJA (juliol)..................................... 24,00,-euros 
5.- Iniciació al Futbol ( juliol )................................................ 24,00,-euros  
6.- Futbol 7/11 ( juliol i agost ) dos mesos ...........................40,00,-euros 
7.- Futbol platja (juliol i agost ) dos mesos........................... 40,00,-euros  
8.- Gimnàstica Rítmica ( juliol i agost ) dos mesos.............. 40,00,-euros 
9.- Hoquei ( juliol i agost ) dos mesos.................................. 40,00,-euros 
10.- Tennis Taula ( juliol i agost ) dos mesos....................... 40,00,-euros 
11.- Aeròbic / escacs ( juliol o agost ) per mes.................... 24,00-euros  
12.- Escacs (juliol o agost) per mes..................................... 24,00,-euros 
13.- Badminton ( juliol i agost ) dos mesos.......................... 40,00,-euros 
 
ESCOLES ESPORTIVES 
ANUL.LADA 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
18.- Excursionisme i tècniques d’Orientació (per curs)........ 52,00,-euros 
19.- Iniciació a l’escalada i a l’alta muntanya (per curs)....... 94,00,-euros 
20.-  Altres activitats............................................................. 30,00,-euros 
 
- Els fills de famílies nombroses que ho acreditin, gaudiran d'un descompte 

en les inscripcions del 30%. 
 
- Les famílies que acreditin tenir rendes inferiors al salari mínim 

interprofessional, se'ls aplicarà el 30% de la tarifa, previ informe dels tècnics 
de Serveis Socials que valorarà la concurrència de les circumstàncies 
anteriorment esmentades. 
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- Quan per causes no imputables a l’ obligat al pagament del preu, el servei 

no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de la part proporcional  o 
total de l’ import de la tarifa en funció dels dies en els que el servei no s’hagi 
prestat. 

 
- Quan per causes imputables a l’ obligat al pagament del preu, el servei no 

es presti o desenvolupi, i sigui avisat amb antelació a l’inici del servei, es 
procedirà a la devolució de la total de l’import de la tarifa. 

 
EXCURSIONS I SORTIDES 
 
21.- Esquiada 2 dies a Port - Ainé Bàsic.............................. 87,00 euros 
22.- Esquiada 2 dies a Super - Spot Alberb......................... 87,00 euros 
23.- Jornada esportiva......................................................... 12,00 euros 
24.- Lloguer  Alpí 2 dies a Port - Ainé...................................19,00 euros 
25.- Lloguer Snow 2 dies a Port - Ainé.................................33,00 euros 
26.- Lloguer Alpí - Carving 2 dies a Super - Spot.................19,00 euros 
27.- Lloguer Snow 2 dies a Super - Spot..............................33,00 euros 
28.- Esquiada 1 dia a Porté – Puymorens............................45,00 euros 
29.- Rafting 1 dia a Llavorsí................................................. 52,00 euros 
30.- Port Aventura 1 dia: 

 Modalitat adult............................................... 42,00 euros 
 Modalitat nen fins a 11 anys.......................... 37,00 euros 
 Modalitat només autocar............................... 17,00 euros 

33.- Parc aquàtic Waterworld Lloret 1 dia: 
 Fins a 1,40m d’alçada.................................... 24,00 euros 
 Més de 1,40m d’alçada.................................. 30,00 euros 

 

Ordenança fiscal núm. 18 
 

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 
 
 
TARIFA 3.UTILITZACIÓ D´INSTAL-LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
  TARIFA 

GENERAL 
TARIFA 

ESPECIAL
1  Camp de futbol, per partit...................................... 40,00 € 18,00 €
2 Camp de futbol, per partit amb llum...................... 65,00 € 27,00 €
3 Lloguer del camp de futbol per 6 hores, amb fi de 

lucre i per activitats no esportives.......................... 360,00 € 180,00 €
4 Lloguer del camp de futbol per 6 hores amb fi de 

lucre, per activitats  esportives............................. 110,00€ 60,00 €
5 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats  esportives........................ 34,00€ 18,00€
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6 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 
de lucre, per activitats NO esportives................... 180,00 € 90,00 €

7 Fiança.................................................................... 200,00 € 100,00 €
8 Lloguer equip de so per acte de 6 hores (*)........... 150,00 € 
 
(*) El club es farà càrrec de les despeses corresponents al tècnic de so. 
 
TARIFA ESPECIAL: Persones jubilades, minusvàlides i socis clubs integrats 
en l’O.A.M. d’Esports 
 
 


