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ACORD REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
EN LES INTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 1
Naturalesa, Objecte i Fonament
De conformitat amb allò previst a l’article 127, en relació a l’article 41, ambdós del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Sant Lluís percebrà el preu públic per a la prestació
de serveis en les instal·lacions esportives municipals.
Serà d’aplicació a aquest preu públic la present normativa dictada a l’empara del què
disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, i l’ordenança general
reguladora dels preus públics aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el 29.01.2015, i definitivament amb caràcter automàtic el 02.04.2015,
en tot allò no previst en el present text.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic, la recepció dels serveis i la utilització de
les instal·lacions esportives municipals.
Article 3
Subjecte passiu
Estan obligats al pagament del preu públic les persones destinatàries i per tant
subjectes passiu: les persones que utilitzin els serveis i les instal·lacions esportives
municipals.
Article 4
Quantia
Per la prestació dels serveis regulats en la present normativa específica, s’estableixen
els següents preus públics:
Matrícula fillets i gent gran: 8,00 euros
Matricula adults: 15,00 euros
(El preu de la matrícula inclou l’assegurança anual)
Les baixes que es donen d’alta dins el mateix curs esportiu no tornen a pagar la
matrícula.
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ESCOLES INFANTILS
- 1 sessió/setmana:
8,50 €/mes
- 2 sessions/setmana : 15,00€/mes
- 3 sessions/setmana: 22,50€/mes
En el cas d’augment d’hores d’activitat s’aplicarà la quota proporcional
TENNIS INFANTIL
- 1 sessió/setmana: 15,00 €/mes
- 2 sessions/setmana: 26,50 €/mes
- 3 sessions/setmana: 39,65 €/mes
En el cas d’augment d’hores d’activitat s’aplicarà la quota proporcional
ACTIVITATS PER PERSONES ADULTES
- 1 sessió/setmana : 14,00 €/mes
- 1,5 sessió/setmana: 20,00 €/mes
- 2 sessions/setmana: 25,00 €/mes
- 3 sessions/setmana: 37,50 €/mes
En el cas d’augment d’hores d’activitat s’aplicarà la quota proporcional
•
•
•
•

QUOTA PREMIUM: Activitat dirigida 2 sessions (excepte tennis) +
Fitness: 34,95 €/mes
QUOTA PREMIUM PLUS: Totes les activitats dirigides (excepte tennis)
+ Fitness: 39,95€/mes
QUOTA 10 sessions: 40,00 €
Entrenament personal: 35 €/sessió (Per 10 sessions un 10% de
descompte)

TENNIS PER A PERSONES ADULTES
- 1 hora/setmana:
25,40€/mes
- 1,5 hores/setmana: 38,10€/mes
- 2 hores/setmana: 50,80€/mes
En el cas d’augment d’hores d’activitat s’aplicarà la quota proporcional
•

Afegint 10,00 euros a la quota (tennis per a persones adultes) es podrà
accedir lliurament a la sala de fitness

•

Afegint 5,00 euros a la quota (tennis per a persones adultes) es podrà
llogar les pistes de tennis gratis (no inclou el llum)

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
-

1 sessió/setmana: 4,50 €/mes
2 sessions/setmana: 8,00 €/mes
3 sessions/setmana: 12,00 €/mes

SALA DE FITNESS:
29,00 €/mes
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Pistes de Tennis Green Set:

1 hora menor 18 anys: 4,15 euros
1 hora major de 18 anys: 6,25 euros
1 hora de llum: 3,10 euros

Pistes de Tennis Gespa artificial: 1 hora menor 18 anys: 6,20 euros
1 hora major de 18 anys: 8,25 euros
1 hora de llum: 3,10 euros
AMB CONVENI

Pavelló: Pista Central :

Pavelló: 1/3 Pavelló:

Sales:

Entrenament 1 hora: 24,45 euros
Partit 1 hora:
26,85 euros

22,00 euros
24,15 euros

Entrenament 1 hora: 14,25 euros
Pista badminton 1 hora: 4,85 euros

12,80 euros

1 hora:

13,50 euros

Camp de futbol-7:

1 hora:
1 hora de llum:

Camp de futbol-11:

1 hora:
1 hora de llum:

Camp Streetball: Gratuït

Pistes de petanca: Gratuït

15,00 euros
33,80 euros
5,15 euros
62,30 euros
10,30 euros

30,40 euros

56,05 euros

1 hora de llum: 1,85 euros

1 hora de llum: 1,85 euros

Circuit natural: Gratuït
Pistes de Patinatge:

1 hora: 5,00 euros/hora per persona
30,00 euros grup
Llum: Gratuït

Article 5
Bonificacions
5.1.- Es podran atorgar les següents bonificacions:
-

Un 15% a famílies que tenguin tres membres inscrits en alguna escola/activitat
esportiva; s’afegirà un 5% més per cada membre addicional més.
Un 15% per a la gent jubilada que faci una altra activitat que no sigui la
gimnàstica per a Gent Gran.
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-

-

Un 90% a les associacions i institucions sense ànim de lucre de Sant Lluís /
que duguin el nom de Sant Lluís dedicades al foment de les activitats
esportives i inscrites a tal efecte en el corresponent Registre, amb informe
favorable de l’Àrea d’Esports.
Previ informe de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local podrà
aprovar les bonificacions que aquell proposi per les activitats de l’àrea
esportiva.

5.2- La Junta de Govern Local podrà acordar qualsevol bonificació o exempció del
preu públic que cregui oportuna previ informe-proposta favorable de l’àrea d’esports
municipal.
5.3.- Les bonificacions i exempcions necessitaran per ser declarades la prèvia
sol·licitud dels subjectes passius.
Article 6
Liquidació i ingrés
L’Ajuntament liquidarà les quanties bé per curs amb caràcter anticipat, o bé amb
caràcter mensual, depenent de l’activitat i de la duració.
En el cas de que la persona usuària efectuï més hores de les previstes en aquesta
Ordenança, es liquidarà la quota de forma proporcional als preus establerts.
Tal i com estableix l’article 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics,
els deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu
de constrenyiment i conforme a la normativa vigent. En tot allò no previst
expressament en aquesta Llei, l’administració i el cobrament dels preus públics es
realitzarà de conformitat amb allò previst en la Llei General Pressupostària i demés
normes que resultin d’aplicació als mateixos.
En el cas de que s’acumulin dos rebuts sense pagar, es notificarà a l’usuari que queda
suspès l’exercici de l’activitat a la que es troba matriculat, fins que no procedeixi a la
cancel·lació del deute pendent.”
DISPOSICIÓ FINAL
El present preu públic serà vigent una vegada publicat al BOIB i es mantindrà mentre
no sigui modificat o derogat expressament.
Diligència de Secretaria, per fer constar que la darrera modificació al text del present acord
regulador va ser aprovada per la Junta de Govern Local de dia 03.08.16, publicant-se
íntegrament l’acord regulador en el BOIB núm. 100, de dia 06.08.16.
Sant Lluís, 8 d’agost de 2016
Maria Cristina Gascón Mir
Secretària de l’Ajuntament de Sant Lluís

