Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 56

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS
Article 1. Concepte
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004, l’Ajuntament
estableix preus públics per la prestació de serveis del departament d’Esports,
especificat en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent que es regirà per
aquesta Ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis prestats a que es refereix l’article anterior. En cas de tractarse de menors d’edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els
seus responsables legals.

Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l’annex, per a cada un dels diferents serveis.
Es podrà exigir, si així ho disposa la Junta de Govern Local, el dipòsit previ de
l’import total del preu públic que correspongui en el moment de la sollicitud de la
prestació del servei o de la autorització de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal.

Article 4. Obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la
utilització o prestació del servei.

Article 5. Normes de gestió
Es regularà per la normativa vigent en cada cas. Pel que fa referència als preus
públics, s’aplicarà la Ordenança General de Preus Públics, i en el cas que no estigui
regulat per l’esmentada Ordenança, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança General
de Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic Municipal.
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Disposició final
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessions que van tenir lloc en data 2 de febrer i 16 de
novembre de 2010, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de 2009, en les
atribucions d’establiment o modificació dels Preus Públics, i aprovat pel Ple en
sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2012 i el 29 d’octubre de 2013,
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcaldessa
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ANNEX TARIFES

Tarifa núm. 1.- Cursos Natació Estiu
29,64 €

Cursos natació estiu, quota mensual:

Tarifa núm. 2.- Campus de Futbol d’Estiu.
HORARI
9 a 17 h
Amb dinar
Sense dinar
Preu acollida

1 setmana

15 dies

115,00 €
90,00 €
1 dia 5,00 €

1 mes

220,00 €
170,00 €
1 setmana 20,00 €

6 setmanes.

415,00 €
325,00 €

585,00 €
460,00 €

Tarifa núm. 3.- Campus de Futbol de Nadal.
HORARI 9 a 17 h
Amb dinar
Preu acollida

6 dies
115,00 €
1 dia 5,00 €
1 setmana 25,00 €

Tarifa núm. 4.- Competicions i torneigs de Lleure per les entitats locals. No
federades.
1 o 2 dies per equip
1 Setmana
+ d’una setmana

20,00 €
60,00 €
120,00 €

Tarifa núm. 5.- Lligues de lleure.
Futbol 7
Laborables
Dissabtes i festius

1.800,00 €
1.900,00 €

Futbol sala
1.000,00 €
1.000,00 €

Fitxa per jugador: 18,00 € amb Assegurança illimitada. 32,00 € Partits de lliga.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

3

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

Tarifa núm. 6.- Pistes de tennis i pàdel de les Roquetes
CONCEPTE
Tarifa soci* individual
Tarifa soci* individual festiu i/o
llum
Tarifa no soci individual
Tarifa no soci individual festiu i/o
llum
Tarifa socis* dobles
Tarifa socis* dobles festius i/o
llum
Tarifa no socis dobles
Tarifa no socis dobles festius i/o
llum
CONCEPTE
Tarifa soci* individual
Tarifa soci* individual festiu i/o
llum
Tarifa llum per 1 hora

Preus
lloguer
1,5
hores, pistes nº 3 i 4
1,30€

amb

Preus
lloguer
1,5
hores, pistes nº 1 i 2
2,00€
2,50€

2,60€

amb

7,20€
7,20€
2,00€
2,50€

1,30€

amb

4,00€
4,00€

2,60€

amb

amb

Preus lloguer pista de pàdel
2,00€
3,20€
3,20€

* Socis dels Clubs de Tennis del municipi.
Tarifa núm. 7.- Frontó de les Roquetes
Concepte
Lloguer 1 hora
Lloguer 1 hora amb llum

Tarifa
8,00 €
10,50 €

Tarifa núm. 8.- Sopar de la Nit de l'Esport
Preu sopar adult
Preu sopar infantil

20,00 €
12,00 €
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