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Preu públic núm.1
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ZONA ESPORTIVA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats a la zona esportiva,
l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- 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 desenvolupades en la zona esportiva.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
serveis privats que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que es
desenvolupen en la zona esportiva, 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 de serveis
en la zona esportiva, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en la zona esportiva de caràcter periòdic hagin de
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la
notificació individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei General Tributària, sempre
que el subjecte passiu i la quota de 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 3r.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització
d’activitats a què es refereix l’article 1.
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Article 4t.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la 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:
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.
4. El preu públic es pagarà en la primera desena de cada mes natural.
CONCEPTE
Quota tot el dia

26,50 € quota mensual

Quota matins (fins 16h)

18,60 € quota mensual

Quota gent gran

18,60 € quota mensual

Aeròbic infantil

18,60 € quota mensual

Aikido

32,00 € quota mensual

Aikido infantil

24,00 € quota mensual

Escola atletisme

6,40 € quota mensual

Lloguer pista pavelló 3/3 1h

39,90 € lloguer pista pavelló 3/3 1h

Lloguer pista pavelló 3/3 1h llum

46,50 € lloguer pista pavelló 3/3 1h llum

Lloguer pista pavelló 1/3 1h

19,90 € lloguer pista pavelló 1/3 1h

Lloguer pista pavelló 1/3 1h llum

26,50 € lloguer pista pavelló 1/3 1h llum

Lloguer pista pavelló 1 dia

500,00 € lloguer pista pavelló 1 dia

Lloguer camp futbol-11 1h

100,40 € lloguer futbol-11 1h

Lloguer camp futbol-11 1h llum

159,60 € lloguer futbol-11 1h llum

Lloguer pista coberta

20,00 € lloguer pista coberta 1h

Lloguer pista coberta 1h llum 1h

39,90 € lloguer pista coberta 1h llum

Lloguer pista pavelló 1 dia amb protector

800,00 € lloguer pista pavelló amb prot. 1 dia

Lloguer camp de futbol-7 1h

66,60 € lloguer camp futbol -7 1h

Lloguer camp de futbol-7 1h llum

93,10 € lloguer camp futbol -7 1h llum

Entrada puntual 1 dia

3,00 € sala fitness
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Entrada puntual 1 dia

4,5 € sala AA.DD

Quota d’inscripció

23 €

Quota de manteniment

6€

Lloguer armariets

3 € lloguer mensual taquilles

Refer targeta de proximitat d'accés al servei

5,00 € tarja

Article 5 Bonificacions per a la prestació de serveis i usos en les instal·lacions
esportives municipals:
Respecte als clubs esportius del municipi i les escoles públiques, així com la resta
d’entitats del municipi, rebran una subvenció pel total de la taxa sempre i quan siguin
celebrades com a mínim amb el 50 % de la massa social del club o entitat.
Pel que fa esdeveniments i actes esportius, encara que no estiguin organitzats per
entitats del municipi, rebran una subvenció pel total de la taxa sempre que compleixin els
requisits següents:
a) Han de ser activitats esportives puntuals ( d’1 a 7 dies màxim).
b) Han de ser torneigs o competicions de caràcter autonòmic, nacional o
internacional.
c) Han d’aportar un valor afegit per la seva repercussió mediàtica al Municipi i a la
comarca i d’aprofitament turístic que d’ells se’n deriva.
d) Les entitats organitzadores han de ser sense ànim de lucre.
e) L’entrada com a espectador/a ha de ser totalment gratuïta.
- Pel que fa a les activitats esportives organitzades per l’àrea d’esports, es
subvencionaran les taxes dels usuaris i usuàries empadronats a Vilanova del
Vallès, d’acord al següent barem:
Descripció

Preu
(iva
inclòs)

Concepte Rebuts

Bonificació
T-verda

Bonificació
T- jove,
Familia numerosa
o
monoparental

QUOTA TOT EL DIA *

26,50

QUOTA MENSUAL

50%

25%

QUOTA MATINS*

18,60

QUOTA MENSUAL

50%

25%

QUOTA GENT GRAN*

18,60

QUOTA MENSUAL

50%

AERÒBIC INFANTIL

18,60

QUOTA MENSUAL

AIKIDO (1)

32,00

QUOTA MENSUAL
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AIKIDO INFANTIL
ESCOLA ATLETISME

24,00

QUOTA MENSUAL

25%

6,40

QUOTA MENSUAL

25%

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 3/3 1H

39,90

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 3/3 1H

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 3/3 1H LLUM

46,50

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 3/3 1H LLUM

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1/3 1H

19,90

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1/3 1H

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1/3 1H LLUM

26,50

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1/3 1H LLUM

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1 DIA

597,10

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1 DIA

N/A

N/A

LLOGUER CAMP
FUTBOL-11 1H

100,40

LLOGUER FUTBOL11 1H

N/A

N/A

LLOGUER CAMP
FUTBOL-11 1H LLUM

159,60

LLOGUER FUTBOL11 1H LLUM

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
COBERTA 1H

20,00

LLOGUER PISTA
COBERTA 1H

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
COBERTA 1H LLUM

39,90

LLOGUER PISTA
COBERTA 1H LLUM

N/A

N/A

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ 1 DIA AMB
PROTECTOR

800,00

LLOGUER PISTA
PAVELLÓ AMB PROT.
1DIA

N/A

N/A

ENTRADA ÀREA
D'ESPORTS

3,00

ENTRADA SALES O
PISTA

N/A

N/A

LLOGUER CAMP DE
FUTBOL-7 1H

66,60

LLOGUER CAMP
FUTBOL -7 1H

N/A

N/A

LLOGUER CAMP DE
FUTBOL-7 1H LLUM

93,10

LLOGUER CAMP
FUTBOL -7 1H LLUM

N/A

N/A

*Els abonats a aquestes quotes tenen dret a accedir gratuïtament a la sala de càrdio
(1) Els abonats a aquesta quota té dret a un 75% de bonificació en la quota de tot el dia
per ús de la sala de càrdio.
En el supòsit que un jugador d’algun dels clubs esportius del municipi pateixi una lesió que
requereixi recuperació mitjançant la utilització de la sala de cardio del pavelló municipal,
aquesta utilització serà gratuïta sempre i quan es compleixin els següents requisits:
-

Petició per escrit del President de l’Entitat Esportiva adreçada a la Regidoria
d’Esports, amb les dades del jugador que requereix la recuperació.
Informe mèdic de la lesió.

Els disminuïts físics o psíquics, amb un grau igual o superior al 65% acreditats mitjançant
carnet o certificat de la Generalitat i rebin ingressos inferiors al doble del IPREM, pagaran
la quota mensual reduïda en el 40%. Tanmateix, gaudiran del 25% de reducció en la quota
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mensual, els disminuïts físics o psíquics que no arribin al grau indicat i/o per invalidesa
total o absoluta permanent, jubilació i/o viduïtat.
Les persones que acreditin una situació econòmica precària i aportin un informe mèdic o
psicològic de la necessitat de fer activitat esportiva i ho sol.licitin, previ informe favorable
de Serveis Socials, se’ls concedirà una beca del 50% de la quota, revisable cada any
natural.
En les activitats no especialment previstes en aquesta Ordenança però que per qüestions
d’oportunitat i/o competitivitat es cregui oportú oferir, mentre no s’aprovi una nova tarifa
se’ls aplicarà per assimilació, la tarifa vigent de l’activitat que sigui comparable, amb
autorització de la Junta de Govern Local.
No es podran acumular les bonificacions a les quotes d’inscripció.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança ha quedat definitivament aprovada en data 22.12.2016, entrarà en
vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa
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