Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
ANNEX 2
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A LA
PRÀCTICA DE L’ESPORT I COM ESPAIS POLIVALENTS

1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS:
Pavelló Pl. Casernes:
- Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora ....................
- Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora ...............
- Gimnàs petit ....................................................................
- Gimnàs gran ...................................................................
- Sales polivalents .............................................................

(1) Euros (2) Euros
20,70
99,00
18,10
20,70
18,10

36,00
171,00
31,05
36,00
31,05

Pavelló Poliesportiu del Garraf:
- Ús esportiu, 1 pista/hora ..................................................
- Ús esportiu, 3 pistes/hora ................................................
- Ús no esportiu, 1 hora .....................................................
- Sales polivalents .............................................................

33,30
100,00
481,00
18,10

57,00
170,60
825,00
31,05

Pistes atletisme:
- Ús esportiu, 1 hora ..........................................................
- Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...........................
- Ús no esportiu, 1 hora .....................................................
- Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ......................
- Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora ........................
- Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial)
- Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora ....................
- Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ......................
- Camp central, ús esportiu, 1 hora ....................................
- Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) .....
- Camp central, ús no esportiu, 1 hora ...............................
- Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) .
- Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora .....................................
- Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ......
- Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ................................
- Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum artificial) ..
- Gimnàs grup/hora ............................................................
- Espai de Tir amb Arc, 1 hora ...........................................
- Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) ............

18,50
20,30
96,00
100,00
18,50
24,00
96,00
118,00
18,50
20,30
96,00
100,00
120,30
133,40
481,00
503,00
21,00
18,50
20,30

31,70
31,70
164,65
171,00
31,70
37,45
164,65
202,00
31,70
35,20
164,65
171,00
201,00
223,00
825,00
850,00
36,00
31,70
35,20

20,70
19,30

35,50
32,80

Pista poliesportiva de la Collada:
- Per hora d’utilització tota la pista .................................
- Per hora d’utilització meitat de la pista ........................
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- Ús no esportiu, 1 hora .................................................

96,00

165,00

2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI (1) Euros (2) Euros
ESTABLERT
Expedició targeta identificativa ...............................................
1,50
1,50
Adults:
 Tiquet diari ...........................................................................
 Abonament mensual ...........................................................
 Abonament trimestral ..........................................................
 Abonament anual, federats .................................................
 Abonament anual, no federats...............................................
 Abonament 10 entrades .....................................................

2,20
14,05
29,00
43,50
43,50
16,20

2,20
14,05
29,00
43,50
89,55
16,20

Joves (fins a 24 anys):
 Tiquet diari ....................................................................
 Abonament mensual ....................................................
 Abonament trimestral ..........................................................
 Abonament anual, federats .................................................
 Abonament anual, no federats...............................................
 Abonament 10 entrades .....................................................

1,85
10,70
22,05
33,10
33,10
11,90

1,85
10,70
22,05
33,10
66,20
11,90

Gaudiran d’accés gratuït a les pistes d’atletisme fins a les 17,00 hores els aturats i les persones
amb targeta acreditativa oficial de la Generalitat de discapacitat.
3) COMPLEX DE FUTBOL:
Estadi (1 hora) .............................................................……
Estadi (1 hora) llum artificial ...............................................
Estadi (1 hora) ús no esportiu ............................................
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial .......................

(1) Euros (2) Euros
48,05
83,00
72,85
125,25
234,00
404,00
260,00
450,00

Camp 1 (1 hora) .................................................................
Camp 1 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .....................

40,60
55,50
197,00
213,00

74,60
99,40
363,00
383,00

Camp 2 (1 hora) .................................................................
Camp 2 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .....................
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més econòmica
respecte de la quota del camp sencer.

34,05
48,75
164,25
180,00

62,10
89,05
299,00
320,00

20,00

35,50

Sala Polivalent (1 hora)
(1) Tarifa reduïda:
(2) Tarifa normal:

Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú.
Resta d’usuaris.
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(1) €

(2) €

120,30
133,40
481,00
503,00

201,00
223,00
825,00
825,00

 Expedició targeta identificativa ...........................................

1,50

1,50

 Tiquets i Abonaments Adults:
- Tiquet diari ......................................................................
- Abonament mensual ......................................................
- Abonament trimestral .....................................................
- Abonament anual, federats ............................................
- Abonament anual, no federats .......................................
- Abonament 10
entrades......................................................

2,20
14,05
29,00
43,50
43,50

2,20
14,05
29,00
43,50
89,55

16,20

16,20

 Tiquets i Abonaments Joves (fins a 24 anys):
- Tiquet diari .....................................................................
- Abonament mensual ......................................................
- Abonament trimestral .....................................................
- Abonament anual, federats ............................................
- Abonament anual, no federats .......................................
- Abonament 10 entrades .................................................

1,85
10,70
22,05
33,10
33,10
11,90

1,85
10,70
22,05
33,10
66,20
11,90

Obertura fora d’horari i lloguer no esportiu, per hora ...............

96,00

96,00

4) LLOGUER CIRCUIT MUNICIPAL CICLISME
 Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora .......................................
 Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ........
 Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ..................................
 Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ....
USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI ESTABLERT

(1) Tarifa reduïda:
(2) Tarifa normal:

Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú.
Resta d’usuaris.

NOTES COMUNES ALS ANTERIORS NÚMEROS 1, 2, 3 i 4:
A) Bonificacions
BONIFICACIONS:
Percentatge
Gaudirà de bonificació en els percentatges indicats la utilització per
entrenaments i competicions de les instal·lacions especificades en els
anteriors números 1), 2), 3) i 4) pels usuaris següents:
- Els esportistes acreditats com a membres de centres escolars públics
100 %
- Els esportistes acreditats com a membres de centres escolars concertats
75 %
- Els esportistes acreditats com a membres d’entitats esportives sense ànim
de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats
100 %

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2022 (Nº 26 Annex 2)

3

- Els esportistes acreditats com a membres d’entitats entitats no esportives
sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats
- Els col·lectius privats de la ciutat que participin en les activitats
organitzades o coordinades per la Regidoria d’Esports
B) Equipaments
Els grups que accedeixin a les instal·lacions esportives hauran d’anar acompanyats
d’un tècnic titulat.
La utilització de les instal·lacions inclou: la utilització dels vestidors i el material
complementari que disposa el recinte, establint-se un temps d’ús mínim de una hora
o fracció que ha d’incloure la preparació i el tancament, excepció feta de les pistes
d’atletisme per entrenaments i usos esportius a les quals el temps d’ús mínim de
una hora o fracció s’haurà de realitzar durant el període d’obertura de la instal·lació.
En cas de superar el temps establert s’aplicaran els preus de manera proporcional.
L’ús d’aquestes instal·lacions està supeditat a les necessitats de les diferents àrees
de l’Ajuntament.
C) Personal
Aquestes instal·lacions caldrà que estiguin ateses pel personal (Conserge) de la
Regidoria d’Esports, excepte en el cas del circuit de ciclisme en que es pactarà cada
cas amb l’entitat o club interessat fins que no es compti amb personal de
consergeria. L’entitat o club haurà de estar al corrent de la pòlissa de responsabilitat
civil corresponent i el practicant de l’assegurança esportiva corresponent.
El lloguer inclou el conserge esportiu durant el seu horari laboral.
D) Consergeria
Quan la utilització de les instal·lacions esportives es realitzi en horaris en que no es
disposi de servei de consergeria, al cost del lloguer de la instal·lació s’haurà d’afegir
el cost de la consergeria segons els preus següents:
Dia feiner ............................. 28,00 € / hora o fracció
Dia festiu ............................. 30,60 € / hora o fracció
E) Neteja
Quan la utilització de les instal·lacions esportives necessiti servei de neteja, al cost
del lloguer de la instal·lació s’haurà d’afegir el cost de la neteja, calculat d’acord
amb el temps que determinin els gestors de la instal·lació, segons els preus
següents:
Dia feiner ............................. 28,00 € / hora o fracció
Dia festiu ............................. 34,22 € / hora o fracció
F) Extres
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75 %
50 %

A la utilització de les instal·lacions s’inclourà els extres que es generin per bateco,
manteniment, energia extra, serveis sanitaris, policia local, o empreses de
seguretat, pla d’evacuació i altres, d’acord amb les característiques de la utilització.
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de
la recaptació obtinguda. Això serà aplicable a les activitats privades i de club que
manifestament tenen un caràcter de cerca de benefici econòmic encara que siguin
esportives.
Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia
de la qual es calcularà en funció de la utilització.
G) Preu Total
El preu total a satisfer pels usuaris serà el resultat de sumar al preu del lloguer de
la instal·lació, els preus, si procedeixen segons la regulació anterior, de consergeria,
neteja, extres, percentatge de recaptació, i fiança.
En el cas del circuit de ciclisme, aquests preus entraran en funcionament a partir
del moment que el circuit compti amb personal municipal com la resta
d’instal·lacions esportives. Fins que es doni aquesta situació es procedirà a partir
d’aquests preus però tal com s’especifica en l’apartat c) es pactarà cada cas amb
l’entitat o club interessat. L’entitat o club haurà de estar al corrent de la pòlissa de
responsabilitat civil corresponent i el practicant de l’assegurança esportiva
corresponent.
5) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA:
A) Entrada diària

Euros
4,00

B) Bons 10 entrades (amb tarja federativa de la FEEC o FEDME modalitat C o D):
- Soci de la Talaia ...............................................................................................
- Soci d’altres entitats ..........................................................................................

60,00
140,00

C) Extraescolars:
- Matricula ..........................................................................................................
- Quota mensual, utilització 1 dia per setmana .................................................
- Quota mensual, utilització 2 dies per setmana ...............................................
- Quota mensual, utilització 3 dies per setmana ...............................................

40,00
35,00
45,00
55,00

D) PAE (tots els dies del calendari escolar, de 9 a 13 matí i de 15 a 17 tarda) ...

92,00

E) Campus estiu i altres activitats (nens de 4 a 13 anys):
- 1 hora ............................................................................................................
- 2 hores ............................................................................................................
- 3 hores ............................................................................................................

56,00
92,00
128,00

Horari de les activitats: de dilluns a divendres de 9 a 12 hores.
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Cada sol·licitud d'activitat només podrà triar un o dos dies per setmana dins l'horari
establert.

6) BATECO:

417,20 €

1. Serà a càrrec de qui sol·licita el bateco la tasca d’anar-lo a buscar i a retornar-lo.
2. Haurà de retornar-lo net i enrotllat.
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