ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ
DELS SERVEIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Article 1r.
D’acord amb allò que disposa l’article 117, pel que a l’article 41 ambdós de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix
preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, que es
regiran per les disposicions d’aquesta ordenança, per aquesta Llei, i altres normes
concordants sobre hisendes locals.
Article 2n. Fet imposable
Consisteix en la utilització dels serveis de les instal·lacions esportives municipals, que
s’especifiquen en les tarifes que en contenen en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els que es beneficien dels serveis de les instal·lacions
esportives municipals.
Article 4t. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació del pagament s’inicia per:
a) Prestacions de serveis de cursets, abonaments, i socis de polisportiu: en formalitzar
la inscripció, mitjançant la matrícula o abonament corresponent.
b) Utilitzacions d’instal·lacions esportives: en el moment de l’autorització de la
sol·licitud d’utilització.
c) Prestacions de serveis d’utilització de les instal·lacions: en el moment d’entrar en el
recinte de què es tracti.
Article 5è. Pagament
El pagament del preu públic s’efectuarà per:
a) Prestacions de servei especificades en la lletra a) de l’article anterior: en formalitzarse la inscripció, es satisfarà, si s’escau, la quota d’inscripció, i la primera mensualitat.
En els mesos successius es satisfarà dins els deu primers dies naturals del mes
corresponent, mitjançant domiciliació bancària. El mes que el pavelló estigui tancat per
vacances, no es satisfarà la mensualitat.
En el cas d’abonaments en el moment de formalitzar-lo.
b) Utilitzacions d’instal·lacions esportives especificades en la lletra b) de l’article
anterior: en el moment de l’atorgament de l’autorització, i prèviament a la utilització
efectiva.
c) Prestacions de serveis especificades en la lletra c) de l’article anterior: en el moment
d’entrar en el recinte de què es tracti.

Article 6è. Gestió
1. Les quotes mensuals no satisfetes al cap de dos mesos del seu venciment seran
causa de baixa automàtica dels usuaris de la instal·lació respectiva, sense perjudici de
seguir l’acció per al seu cobrament efectiu.
2. Les baixes causades pels usuaris de qualsevol dels serveis especificats a l’annex
de tarifes tindran efectes a partir de la sol·licitud de baixa, no donant lloc al
reintegrament de les quotes satisfetes.
3. La gestió dels rebuts mensuals es farà mitjançant domiciliació bancària. Per a tal
efecte, l’usuari facilitarà, en el moment de la inscripció, les dades suficients per poder
domiciliar els corresponents.
En el cas que hi hagi rebuts retornats per l’entitat bancària, per causes alienes a
l’administració, les despeses bancàries que s’ocasionin les haurà de fer efectives
l’usuari en el moment d’abonar aquest rebut.
Article 7è. Infraccions i sancions
La manca de pagament de les tarifes en els terminis i amb els requisits establerts per
aquesta ordenança motivarà l’obertura del procediment recaptatori en la via
d’apressament, que es farà d’acord amb els articles 91 i següents del Reglament
General de Recaptació.
ANNEX
Tarifa I – Camp de futbol
1.1.- Entitats locals federades amb calendari oficial
1.2.- Entitats locals no federades.
1.3.- Entitats no locals
1.3.a) sense llum artificial, per entrenament o partit
1.3.b) amb llum artificial, per entrenament o partit
Es pot llogar el camp de futbol de forma transversal. En
aquest cas, s’abonarà el 50 % del preu establert a la quota
corresponent.
Tarifa II – Pistes poliesportives
2.1.- Entitats locals federades amb calendari oficial
2.2.- Entitats locals no federades.
2.3.- Entitats no locals
1.3.a) sense llum artificial, per entrenament o partit
1.3.b) amb llum artificial, per entrenament o partit
Tarifa III – Escola esportiva
3.1.- Escola Esportiva Municipal de Ball Infantil i Jove
3.1.1.- Inscripció a l’activitat
3.1.2.- Quota mensual (dos dies setmanals)
3.1.3.- Quota mensual (un dia setmanal)
3.2.4.- Quota mensual (dues activitats joves)
Tarifa IV – Activitat física per adults i gent gran
4.1 Empadronats a Lliçà d’Amunt
4.1.1 Inscripció majors de 60 anys
4.1.2 Quota mensual majors de 60 anys
4.2 No empadronats a Lliçà d’Amunt

PREU
GRATUÏT
GRATUÏT
144’20
235’60

GRATUÏT
GRATUÏT
26’20
35’40

20,35
14,00
10,00
20,00

GRATUÏT
GRATUÏT

4.2.1 Quota mensual majors de 60 anys
Tarifa V – Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt
5.1.- Entitats locals federades amb calendari oficial, pista
pavelló
5.2.- Entitats locals no federades, pista pavelló
5.2.1. sense llum artificial, per entrenament o partit
5.3.- Entitats no locals, pista pavelló
5.3.1. sense llum artificial, per entrenament o partit
5.3.2. amb llum artificial, per entrenament o partit
5.4.- Abonament del Gimnàs del Pavelló
5.4.1.- Abonament normal
5.4.1.1. Quota de matriculació
5.4.1.2. Quota mensual
5.4.2.- Abonament majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt
5.4.2.1. Quota de matriculació
5.4.2.2. Quota mensual
5.4.3.- Abonament major de 60 anys no empadronats a Lliçà
d’Amunt
5.4.3.1. Quota matriculació
5.4.3.2. Quota mensual
5.5.- Entrades puntuals a gimnàs i zona de relaxament
5.5.1. Entrada puntual gimnàs
5.5.2. Entrada puntual zona relaxament
5.6. Activitats físiques dirigides (inscripció a una única
activitat)
5.6.1 Quota mensual
Tarifa VI.- Pista poliesportiva coberta annexa al pavelló
6.1. Entitats locals federades amb calendari oficial
6.2. Entitats locals no federades
6.3. Entitats no locals
6.3.a) sense llum artificial, per entrenament o partit
6.3.b) amb llum artificial, per entrenament o partit
Tarifa VII.- Activitats dirigides esportives als Centres
Cívics
7.1. Activitats esportives dirigides a qualsevol Centre Cívic
7.1.2. Quota mensual general (totes les activitats)
7.1.3 Quota mensual general (totes les activitats) majors de
60 anys empadronats a Lliçà d’Amunt
7.1.4. Quota mensual reduïda (única activitat)
7.1.5. Quota mensual reduïda (única activitat) majors de 60
anys empadronats a Lliçà d’Amunt
Tarifa VIII.- Lliga de Lleure de Botxes
8.1. Quota d’inscripció de l’equip

10,00
GRATUÏT
GRATUÏT
35’40
53’80
65’60

27’00
27’00

13’50
13’50

21,00
21,00
6’00
5,00

20,00
GRATUÏT
GRATUÏT
51’90
70’30

20’00
10’00
12,00
6,00

131,00

Descomptes (només per empadronats al municipi):
S’aplicaran els descomptes segons justificacions específiques a determinar pel gestor
del servei.
Els descomptes no seran acumulables.

Tarifa III:
A.- Abonats amb família nombrosa i monoparentals: un membre inscrit, 25% de
descompte sobre la quota mensual i dos o més membres abonats, 50% de descompte
sobre la quota mensual de cadascú.
B.- Inscripció d’un segon germà: 25% de descompte sobre la quota mensual del segon
germà/na.
Tarifa V: (només aplicable a 5.4)
A.- Aturats/es i discapacitats/es, 50% de descompte sobre la quota mensual.
B.- Abonats amb membres d’una mateixa família:
- Dos o més membres abonats d’una mateixa família, 25% de descompte a cadascun
a la quota de matrícula i la quota mensual.
C.- Abonats amb família nombrosa o monoparental:
- Un membre abonat, 25% de descompte sobre la quota de matrícula i sobre la quota
mensual. Dos o més membres abonats 50% de descompte sobre la quota de matrícula
i la quota mensual.
Tarifa VII:
A.- Aturats/es i discapacitats/es, 50% de descompte sobre la quota mensual.
Disposició final
La present ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local en sessió del
dia 20 d’octubre de 2016.

