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ORDENANÇA NÚMERO 5.5 
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS 

D'INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTIC IPACIÓ EN 
PROGRAMES ESPORTIUS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 41 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis 
relatius a l'ús dels espais esportius propietat de l'Ajuntament de Sabadell, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Concepte 
 
Constitueix el concepte del preu públic la prestació dels serveis relatius a l’ús 
d’espais esportius propietat de l’Ajuntament de Sabadell, ja sigui en recintes 
esportius com en recintes escolars, i  la participació en programes esportius 
promoguts per aquest. 
 

                         No estan subjectes al preu públic els participants en competicions esportives 
organitzades o promocionades directament per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Són obligats al pagament del preu públic, les persones físiques i jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que utilitzin els 
espais esportius propietat de l’Ajuntament de Sabadell o participin en programes 
esportius promoguts per aquest. 
 
Article 4t. Beneficis 

 
1. Es troben exempts del pagament del preu públic que regula aquesta ordenança 
en l’article 6 epígraf 1: 
 
� Els centres escolars de Sabadell, sempre que l’activitat per la qual es 

demana la utilització formi part de l’activitat ordinària del centre educatiu, 
sigui gratuïta per als usuaris i no tingui afany de lucre. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació de fins el 100 % segons el grau d’implicació que 
s’acordi, les entitats de Sabadell inscrites al Registre Municipal d’Entitats: 
� Que assumeixin la gestió d’instal·lacions esportives municipals, de 

conformitat amb el conveni regulador o el decret d’autorització d’ús. 
� Que assumeixin la gestió o promoció d’activitats esportives en els diferents 

districtes de la ciutat, de conformitat amb el conveni regulador d’aquesta o el 
decret d’autorització d’ús. 

� Les entitats, clubs, col·lectius o organitzacions de la ciutat, de forma acotada 
a la instal·lació principal que utilitzin, si no tenen ànim de lucre i l’activitat és 
d’interès general, així com si es tracta de categories d’edat menors als 18 
anys en el cas de les activitats esportives ordinàries durant la temporada 
esportiva. 
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Article 5è. Preus públics exigibles 
  
Els preus públics exigibles es determinaran per l’aplicació de les tarifes que contenen 
els epígrafs següents per a cada un dels diferents usos, serveis o activitats. En el cas 
d’usos no esportius s’haurà d’afegir l’IVA corresponent en el moment de la liquidació. 
 
Epígraf 1r. Tarifes per a ús d’espais esportius 
 
1. Entrada al complex de Sant Oleguer 
 

a) Entrada individual 2,10 € 
b) Abonament mensual 10,50 € 
c) Abonament anual 44,30 € 

   
                                                   
2. Ús dels diferents espais esportius  
 

a)Instal·lacions descobertes  
Camp de futbol de sauló sense llum 15,75 €/hora 
Camp de futbol de sauló amb llum 20,50 €/hora 
Camp de futbol 7 de sauló sense llum 12,85 €/hora 
Camp de futbol 7 de sauló amb llum 17,15 €/hora 
Camp de futbol de gespa artificial sense llum 40,20 €/hora 
Camp de futbol de gespa artificial amb llum 43,90 €/hora 
Camp de futbol 7 de gespa artificial sense llum 27,05 €/hora 
Camp de futbol 7 de gespa artificial amb llum 31,25 €/hora 
Camp de futbol de gespa natural sense llum 97,80 €/hora 
Camp de futbol de gespa natural amb llum 103,60 €/hora 
Pista poliesportiva sense llum 17,00 €/hora 
Pista poliesportiva amb llum 21,90 €/hora 
Pista d’atletisme 26,60 €/hora 
Piscina descoberta (grup hora) 97,80 €/hora 
Carrer piscina descoberta (grup hora) 38,00 €/hora 

 
     b) Instal·lacions cobertes  

Gimnàs 15,85 €/hora 
Pavelló (pista poliesportiva) 40,30 €/hora 
Pavelló (1/3 pista poliesportiva) 13,35 €/hora 
Pavelló (anella d’atletisme) 8,65 €/hora 

 
3. Usos exclusius 
 

a) Cànon fix  
 

- Usos no esportius ( 1 jornada) 
 

Pavelló, La Bassa i Camp de Futbol de gespa  2.315,00 € 
Piscina municipal  1.873,00 € 
Sala Gimnàs 1.873,00 € 
Pista poliesportiva i camp de futbol 531,00 € 
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- Usos no esportius (1/2 jornada) 
 

Pavelló, La Bassa i Camp de Futbol de gespa  1.748,00 € 
Piscina municipal  1.405,00 € 
Sala Gimnàs 1.405,00 € 
Pista poliesportiva i camp de futbol 396,00 € 

 
- Usos no esportius (cost hora) 
 

Pavelló, La Bassa i Camp de Futbol de gespa  182,50 € 
Piscina municipal i gimnàs 156,20 € 
Sala Gimnàs 156,20 € 
Pista poliesportiva i camp de futbol 104,10 € 

 
- Usos esportius i torneigs 

 
Pista d’atletisme (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 163,50 € 
Pista d’atletisme (1 jornada) 244,50 € 
Pavelló  (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 359,00 € 
Pavelló (1 jornada) 523,50 € 
Piscines Municipals i La Bassa (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 359,00 € 
Piscines Municipals i La Bassa (1 jornada) 523,50 € 
Pista poliesportiva  (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 175,00 € 
Pista poliesportiva (1 jornada) 262,40 € 
Camp de futbol de sauló (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 175,00 € 
Camp de futbol de sauló (1 jornada) 262,50 € 
Camp de futbol de gespa artificial (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 262,40 € 
Camp de futbol de gespa artificial (1 jornada) 359,00 € 
Camp de futbol de gespa natural (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 359,00 € 
Camp de futbol de gespa natural (1 jornada) 523,50 € 
Gimnàs (1/2 jornada: a partir de 3 hores) 163,50 € 
Gimnàs (1 jornada) 244,50 € 

  
b) Suplement segons la recaptació bruta de taquilla al Pavelló, Pista d’Atletisme i la 
Bassa. 
 
El departament municipal podrà convenir amb l’empresa o entitat d’usuaris un 
percentatge sobre el taquillatge a més, o en comptes, de la quantia corresponent, 
com també fixar el cost sobre la petició d’infrastructures addicionals. 
 
c) Suplements per altres serveis 
 

Utilització de la protecció del parquet del Pavelló (col·locació per part de 
l’usuari) 

593,00 € 

Utilització dels sistemes d’il·luminació i/o megafonia propis de 
l’equipament o instal·lats expressament per a la realització d’un acte 
concret: 
- per serveis mínims de tres hores 
- per cada hora o fracció de més 

 
 
 
106,00 € 
34,50 € 

Utilització de l’elevador elèctric per a modificar qualsevol element 
d’instal·lacions elèctriques, de so o d’altres que suposin un treball en 
alçada: 

 
 
 



2013 

- per serveis d’un dia d’utilització 
- per cada dia de més 

129,10 € 
44,80 € 

 
                  La direcció de l’equipament determinarà si és necessària la presència d’un tècnic i el 

facilitarà per la utilització dels sistemes d’il·luminació i/o megafonia. Així mateix, per 
a la utilització de l’elevador elèctric caldrà demanar-lo expressament a la direcció de 
l’equipament, que el facilitarà. 
 
Epígraf 2n. Entrada a les Piscines Municipals  
 

Entrada 
Individual 
feiners 

Entrada 
Individual ds., dg.,  
i festius 

Abonament 
10 visites 
individual i 
personal 

Carnet 
Temporada 
Individual 

Abonament 
Familiar 
de temporada 

Més grans de 
15 anys 

 
3,45 € 

 
4,45 € 

 
28,00 € 

 
43,75 € 

 
86,25 € 

De 4 a 15 anys,  
Jubilats i 
Pensionistes 

 
2,10 € 

 
2,50 € 

 
18,00 € 

 
22,25 € 

 
86,25 € 

 
Les visites concertades amb antelació amb grups i/o escoles en nombre superior a 20 
persones  podran gaudir d'una reducció del 25% en el còmput total del cost 
corresponent a les tarifes segons l'entrada individual. 
 
Epígraf 3r. La Bassa  
 

Entrada 
Individual 

Abonament 
10 visites 

Carnet 
Temporada 

Abonament 
Familiar 
de temporada 

  
Feiners 

Dissabtes, 
Diumenges i 
festius 

 
Individual i 
personal 

 
Individual 

 

  
Més grans de 15 
anys 

 
4,60 €  

 
5,60 € 

 
40,00 € 

  
65,00 € 

 
141,00 € 

De 4 a 15 anys,  
Jubilats i 
pensionistes  

 
2,55 €  

 
3,40 € 

 
23,00 € 

 
39,50 € 

 
141,00 € 

 
Les visites concertades amb antelació amb grups i/o escoles en nombre superior a 20 
persones poden gaudir d'una reducció del 25% en el còmput total del cost corresponent 
a les tarifes segons l'entrada individual. 
 
S’estableix una tarifa pel lloguer del material recreatiu de La Bassa , que es concreta en 
1,00 € per cada hora d’utilització. 
 
 
Epígraf 4t. Tarifes per participació en programes d'activitats esportives  
 
Els programes d’activitats esportives coincideixen amb el calendari escolar. Les 
tarifes a satisfer són les següents: 
 
 
 



2013 

1. Programa d’activitats físiques per a adults i per a gent gran: 
 

1.1. Gent gran: 2 hores setmanals – gimnàstica - 117,55 € 
1.2. Gent gran: 3 hores setmanals – gimnàstica - 138,70 € 
1.3. Adults: 2 hores setmanals GM –Aeròbic - TBC 127,05 € 
1.4. Adults: 3 hores setmanals GM –Aeròbic - TBC 149,05 € 
1.5. Gent gran: 2 hores setmanals – ioga/tai-txi- 124,40 € 
1.6. Gent gran: 3 hores setmanals - ioga/tai-txi- 147,70 € 
1.7. Adults: 2 hores setmanals - ioga/tai-txi- pilates – equilibra’t  135,40 € 
1.8. Adults: 3 hores setmanals - ioga/tai-txi- pilates – equilibra’t 157,25 € 

 
A l’efecte de determinar els usuaris a què es refereix cada curs, s’entén per adults les 
persones d’edats compreses entre 16 i 59 anys, ambdós inclosos, i per gent gran les 
persones de 60 anys en endavant, incloent-se en aquest últim grup els jubilats i 
pensionistes. 
 
2. Programa d’activitats físiques d’estiu 
 

2.1. Cursets de natació: Per a joves de 3 a 15 anys, jubilats i 
pensionistes (a partir de 60 anys) 

45,70 € 

2.2. Cursets de natació: Per a més grans de 15 anys 54,90 € 
2.3. Activitats poliesportives de lleure 87,55 € 

 
Article 6è. Meritació, ingrés i devolució 
 
El preu públic es merita quan s’emet l’autorització d’ús de la instal·lació esportiva i 
quan es realitza la inscripció en la realització en les activitats o programes esportius 
especificats en els articles anteriors. 
 
El pagament del preu públic s’haurà de realitzar amb anterioritat a la utilització de la 
instal·lació o a la participació en els programes esportius a que fa referència aquesta 
ordenança, de manera que no es permetrà l’entrada a la instal·lació o la participació 
en el programa o activitat si no s’acredita haver efectuat l’ingrés. 
 
En el supòsit d’inscripció en els programes d’activitats esportives posterior a l’inici de 
l’activitat, la tarifa a satisfer es calcularà en proporció als mesos que resten. De la 
mateixa manera, en els supòsits de baixa per motius degudament justificats, es 
retornarà la part proporcional. 
 
En el supòsit d’impossibilitat d’utilització de la instal·lació sol·licitada o de realització 
d’una activitat esportiva, per prescripció mèdica, motius climatològics o qualsevol altre 
causa justificada, es procedirà a la devolució de l’import satisfet sempre que aquest fet 
es comuniqui amb antelació suficient per garantir el correcte funcionament de la 
instal·lació o activitat. 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 17 de maig de 2013 i, definitivament el dia 9 de juliol del 
mateix any, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de modificar-
la o derogar-la. 
 


