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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES IMMOBLES
PÚBLICS DE PETRA

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
Art.1r.- De conformitat amb el que preveu l’art. 117, amb relació l’art. 41.B, ambdós de

la  Llei  39/1988  de  28  de  desembre,  reguladora  de  lles  Hisendes  Locals,  aquest

Ajuntament estableix uns preus públics per a la prestació de serveis a les instal·lacions

esportives municipals, i altres immobles públics de Petra, els quals regiran per la present

ordenança.

OBLIGACIÓ DE PAGAR
Art. 2n.- L’obligació de contribuir neix com a conseqüència de l’entrada dels usuaris a

les instal·lacions esportives i altres de propietat municipal, així com per la utilització

dels diferents serveis.

FET IMPOSABLE
Art. 3r.- El fet imposable està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions

o serveis existents als recintes esportius de propietat municipal, els quals s’enumeren a

la tarifa que s’exposa a continuació.

Resta  exclosa  de  l’aplicació  d’aquesta  Ordenança  la  utilització  de  les

instal·lacions per a la realització d’activitats com concursos, classes, campus i d’altres,

que  impliquin  recaptament  de  quotes  i/o  matrícules  i  que  no  siguin  organitzades  i

dirigides per l’Ajuntament. Aquestes activitats  estaran sotmeses a llicència,  que serà

obligatòria per l’òrgan competent i sempre sota tarifa específica.

SUBJECTE PASSIU
Art.  4t.-  Estan  obligats  al  pagament  d’aquests  preus  públics  les  persones  naturals

usuàries dels distints serveis, o que sol·licitin l’entrada al recinte esportiu municipal i/o

altres.

QUOTA
Art. 5è.- Els preus públics als que es refereix aquesta Ordenança es faran efectius en els

moment de formalitzar-se la sol·licitud de prestació dels respectiu servei, tal com ho

esposa la següent llista de tarifes

 

TARIFES

Per a la utilització del Pavelló Cobert en partits 
o  en  entrenaments  d’equips  (en  vigor  del  dia

8,44 € + IVA
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01/01/2002)

Residents No residents
Carnet piscina tota la temporada:

- Soci individual

- Soci estudiant          

- Soci Familiar de 0 a 2 fills     

- Soci Familiar de 3 a 4 fills         

- Soci Familiar més de 4 fill

16,10 €

10,73 €

32,19 €

26,83 €

21,46 €

53,65 €

53,65 €

107,30 €

107,30 €

107,30 €

Entrada piscina:
- Infantil (fins a 16 anys)

- Adult

2,11 €/dia

3,16 €/dia

2,15 €/dia

3,22 €/dia

Hora pistes de pàdel 13,00 € 16,00 €

Hora pistes de tennis 5,00 € 10,00 €

Camp de futbol
Pista de futbet

EXCEPCIONS
Art. 6è.- 

a) Els alumnes del C.P. Juníper Serra i equips federats d’aquesta localitat , quan es

tracti d’entrenaments per competicions oficials, podran utilitzar gratuïtament les

instal·lacions esportives a que es refereix aquesta Ordenança en l’horari i dates

que  es  proposin  per  part  dels  serveis  municipals.  A  tal  efecte  hauran  de

presentar, amb un mes d’antelació, la programació d’activitats per realitzar en

cada trimestre. Proposta que haurà d’obtenir l’aprovació de la Junta de Govern

d’aquest  Ajuntament,  qui  resoldrà igualment  les  coincidències  que poguessin

plantejar-se entre les activitats de dues o més entitats.

b) Resten exempts els disminuïts físics i/o psíquics, després de l’informe del Servei

d’Acció Social, així com les persones recomanades per dit servei.

VIGÈNCIA
Art. 7è.- La present Ordenança, una vegada aprovada es regirà a partir d’aquest exercici

i successius, fins que s’acordi la seva modificació o derogació. 

DISPOSCICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor segons Llei.


