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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC NÚM. 20 PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà percebent el Preu Públic per la prestació de serveis 
en les instal·lacions Esportives Municipals, que es regirà per la present Ordenança. 
 
 
ARTICLE 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament d'aquests preus públics les persones naturals usuàries dels 
distints serveis a les instal·lacions esportives de propietat municipal. 
 
 
ARTICLE 3. Carnet d'abonat 
 
A l'efecte de l'expedició del Carnet d'Abonat Mensual (el qual s'entén que un usuari pot 
emprar totes les instal·lacions i activitats que hi ha: sala de fitness, classes dirigides i natació 
per lliure), tindran la consideració de: 

- Adults.- Les persones a partir dels 26 anys, en el moment de formular-se la sol·licitud 
d'inscripció o renovació. 

- Parella.- Descompte pels abonats que són parella, en el moment de formular-se la 
sol·licitud d'inscripció o renovació. 

- 'Familiar +'.- Descompte que s'aplica als abonats que formen part d'una família 
nombrosa. 

- Juvenils.- Les persones entre les edats compreses dels 16 als 25 anys (inclòs), en el 
moment de formular-se la sol·licitud d'inscripció o renovació. 

- Pensionistes – 3a edat.- Les persones majors de 65 anys, en el moment de formular-se 
la sol·licitud d'inscripció o renovació. 

- Manteniment de la matrícula.- Quota que es paga mensualment amb la finalitat de 
no tornar a pagar la matrícula de ben nou si un usuari no vol anar a les instal·lacions 
durant cert temps (època estival, Nadal, etc.). 

- Entrades puntuals. L'usuari pot emprar totes les instal·lacions i activitats que hi ha: 
sala de fitness, classes dirigides i natació per lliure. 

 
DISPOSICIÓ FINAL. 

 
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOIB i es 
mantindrà en vigor en tant no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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Annex. QUADRE DE TARIFES 
 
SERVEIS   QUOTA (€) 
 
Matrícula   43,60 
Matrícula familiar         60,00 
Matrícula parella  17,20 € 
 
ABONAMENTS MENSUALS 
Adult   43,60 
Parella major 26 anys  33,50 
Parella menor 26 anys  26,00 
Família +   30,00 
Juvenil (16-25 anys)  33,30 
Pensionista – 3a edat  32,20 
Manteniment de matrícula 5 
 
ENTRADES PUNTUALS 
Adult   6 
Juvenil (16-20 anys)  4,50 
Pensionista – 3a edat  4,00 
Infantil (- 16 anys)     3,50 
Entrada amb 1 fill a natació 5 
Entrada amb més d'un fill a natació 4 
 
NATACIÓ 
Curset 3 dies / setmana 46,00 
Curset 2 dies / setmana 39,500 
Curset 1 dia/setmana 23 
 
PÀDEL 
1 hora 9,00 euros 
1 hora + llum 10 euros 
1,5 hores 13,50 euros 
1,5 hores + llum 15 euros 
 
TENIS 
1 hora (empadronats) 4,80 
1 hora amb llum (empadronats) 8,30 
1 hora (no empadronats) 11,60 
1 hora amb llum (empadronats) 15,10 
 
Pista completa pavelló: 30 euros/hora 
Pista transversal pavelló 20 euros hora 
Camp de futbol (F11) sense/amb llum 30/45 euros/hora 
Camp de futbol (F7) sense/amb llum 20/30 euros/hora 
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PUBLICACIÓ BOIB I MODIFICACIONS 
Boib núm. 164 d’onze de novembre de 2010 
Boib núm. 182 de 6 de desembre de 2012 
Boib núm. 193 de vint-i-cinc de desembre de 2011 
Boib núm. 95 de 17 de juliol de 2021  
Boib núm. 126 18 de setembre de 2014  
Boib núm. 95 de 17 de juliol de 2021 


