
 

 

 

ORDENANÇA NÚMERO 2 

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS D'ESPORTS 

    Article 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest ordenança serà d’aplicació a totes les activitats que es realitzin a les instal·lacions 

municipals i les que estiguin cedides total o parcialment a l’Ajuntament i que siguin 

gestionades pel departament d’esports en qualsevol fórmula de gestió.   

Article 2.- TARIFES 

Els següents preus públics a aplicar durant l’any contenen l’IVA quan correspongui. 

A. CAMPS DE FUTBOL, PAVELLONS, PISTES POLIESPORTIVES TANCADES 

 

Tots  els lloguers d’aquest punt (A.1 a A.2) seran d’aplicació a les persones usuàries i/o a les 

persones practicants majors de 18 anys que fan un ús de la instal·lació. 

A.1. Per una hora d’entrenament o partit en pista o camp transversal (1/2 

camp o 1/3 de camp)  

  

8,90 

A.2 Per una hora d’entrenament en camp o pista completa 

  

12,95 

A.3 Per partit en camp o pista completa 

  

17,45 

A.4 Actes Religiosos. Per una hora i mitja d’utilització (Entitats inscrites en el 

Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia i Registre Municipal 

d’entitats)  

  

46,40 

 

  B. PISTES DESCOBERTES, ESCOLARS I D’INSTITUTS POLIESPORTIVES  

 

B.1 Per partit   

  

9,90 

B.2 Per 1h. d’entrenament  o partit transversal 

  

3,10 

B.3 Actes Religiosos.  Per una hora i mitja d’utilització (Entitats inscrites en el 

Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia i Registre Municipal 

d’Entitats)    14,05 

C. LLOGUERS PER A ACTES PUNTUALS NO ESPORTIUS 

  

  C.1 CAMPS DE FUTBOL,PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES TANCADES  

  Per cada hora o fracció addicional (superior a 20 minuts) 

  

122,20 

    

C.2. PISTES DESCOBERTES 

Per cada hora o fracció addicional (superior a 20 minuts)    



 

 

Tots els lloguers d’aquest punt seran d’aplicació a les persones usuàries i/o persones 

practicants majors de 18 anys. Els preus s’apliquen només a les hores d’activitat. No 

s’aplicaran els preus a les hores de muntatge o desmuntatge 

No s’aplicarà quan l’activitat estigui expressament adreçada a menors de 18 anys, encara que 

els practicants siguin majors de 18 anys (finalitats educatives, formatives, exhibicions, 

lúdiques, culturals, etc.) 

Totes les entitats usuàries de les instal·lacions i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de 

Santa Coloma de Gramenet poden realitzar dos actes puntuals no esportius al llarg de l’any 

sense que s’apliquin els apartats A) a C). Les entitats amb secció masculina i femenina, en 

podran fer un total de 8 ( 4 per cada secció). 

A les entitats locals inscrites en el registre municipal d'entitats que organitzin activitats socials 

de l'entitat se'ls aplicarà una reducció del 50%.  

    

    

E. ÚS D’INSTAL·LACIONS PER A INSTITUTS I ESCOLES. HORARI ESCOLAR 

 

E.1  Preu per una hora d’utilització (1/3 pista o mig camp)  

 

7,75 

 

Queden excloses totes les activitats puntuals, esportives o no, en les que 

participin o estiguin adreçades a menors de 18 anys ( no s’apliquen els 

apartats A) a E) ). 

Als Instituts, escoles, centres formatius i universitats que cedeixen les seves 

instal·lacions per a ús d’activitats esportives, formatives o d’activitats físiques 

organitzades o gestionades per l’Ajuntament no se’ls aplicarà els capítols A a 

F. 

No s’aplicarà l’apartat F). Ús d’instal·lacions per a instituts i escoles en horari 

escolar quan la instal·lació s’hagi d’utilitzar com a substitució o espais 

alternatius  de centres públics en obres de reforma o construcció. Tampoc no 

s’aplicarà als centres escolars públics. 

    

F. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES 

  

 

 

 

F.1 GIMNÀSTICA GENT GRAN 

F.1.1 Quota trimestral (2 ses./setmanals)  

 

8,40 

F.1.2  Quota trimestral (3 ses./setmanals))    

 

9,10 

F.1.3  Quota anual (2 ses./setmanals)    

 

17,90 

F.1.4  Quota anual (3 ses./setmanals)    

 

26,70 

F.1.5  Quota tercer dia setmanal ( 1 trimestre)    

 

0,70 

F.1.6  Quota tercer dia setmanal  (anual)  

 

8,80 



 

 

 

F.2 El tercer dia d’activitat només es podrà fer si ja s’està inscrit en un grup 

setmanal de dos dies. 

F.3 Les absències de més del 50% del total de les classes seran objecte de 

baixa automàtica de la persona inscrita, no tenint dret a reserva de plaça per 

al proper curs. 

F.4 El preu no inclou l’assegurança esportiva. Els participants hauran de 

disposar d’assegurança pròpia. 

 

  

 

 

  Article 3.- PREUS ESPECIALS  

Es podran aplicar preus públics especials a entitats, grups o empreses sempre que aquests 

siguin aprovats per l'òrgan competent.  

Article 4.- NORMES DE GESTIÓ 

   Els preus d'aquesta Ordenança seran satisfets en la forma i lloc on determini l'Ajuntament. 

   DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Activitats amb fins benèfics: 

A totes les activitats organitzades amb fins benèfics, portades a terme per 

entitats esportives i/o socials, se'ls hi aplicarà els preus públics de la celebració 

de partits (un partit = dues hores d’activitat), segons capítol A a C, i hauran 

de fer-se càrrec de les despeses addicionals que l'activitat generi (col·locació 

del protector de pista, generador elèctric, neteja, etc.) A més, hauran de 

complir amb totes les condicions per a la realització d’actes puntuals. 

Col·lectius especials: 

Tots els preus establerts en els capítols A a G no s'aplicaran per a activitats 

destinades a col·lectius en risc d'exclusió social, amb diversitat funcional i 

necessitats específiques que tinguin en la pràctica esportiva o l’activitat física 

com element d’integració o de millora de la seva salut, els programes 

específics que fomentin la convivència i la integració de col·lectius específics, 

les coorganitzades per l’Ajuntament i les pròpies de l'Ajuntament. Per aplicar 

aquesta condició a col·lectius i programes haurà de constar un informe 

positiu del departament corresponent i amb el vist i plau del departament 

d’Esports de l’Ajuntament. 

Activitats formatives: 

Tots els preus establerts en els capítols A a G no s'aplicaran per a activitats 

formatives en l’àmbit de l’esport o l’activitat física com cursos, clínics, 

jornades de tecnificació  incloses aquelles activitats formatives que 

requereixin pràctiques o exhibicions. 

Presentació dels equips: 

Tots els preus establerts en els capítols A a E no s’aplicaran per a 

presentacions d’equips i entitats (les presentacions poden integrar partits, 

activitats esportives o no, lúdiques, amb participació de persones majors i 

menors de 18 anys). 

  

 



 

 

Curses i caminades: 

Tots els preus establerts en els capítols A a E no s’aplicaran per a curses o 

caminades que necessitin d’una instal·lació auxiliar o com arribada o sortida 

de la mateixa (inclòs muntatge i desmuntatge). 

Casals esportius d’estiu: 

Els Casals d’estiu, campus, jornades de tecnificació i activitats de formació 

organitzades per entitats de fora del municipi, però, adreçades a menors de 

18 anys de Santa Coloma de Gramenet i que siguin considerades d’interès 

municipal, tindran la mateixa consideració que els grups d'usuaris i/o 

practicants menors de 18 anys del municipi.  

Activitats esportives d’àmbit català, estatal i internacionals: 

A les activitats esportives puntuals d’àmbit català, estatal i internacional, que 

organitzin o en les que participin les entitats de Santa Coloma inscrites en el 

Registre Municipal d’Entitats, o que organitzin Federacions Esportives i Consells 

Esportius, no se’ls aplicarà els capítols A a E. S’inclouen les de competició 

(oficial o no), promoció, formació, tecnificació o exhibició denominades i 

identificades clarament com a tals. 

Festes de barri: 

Per a les activitats organitzades per les Associacions o Agrupacions de veïns 

de la ciutat i incloses en el programa oficial de les festes del barri i que es 

celebrin durant aquesta, no s'aplicaran els preus establerts en els capítols A a 

G. 

Esports individuals: 

En esports individuals d’entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats , 

quan en un horari d'entrenament hagin de compartir grups o usuaris menors i 

majors de 18 anys es prendrà per a l'aplicació de preus públics la següent 

referència: quan a la pista hi hagi entre un 20% i un 40% d'esportistes majors 

de 18 anys se'ls aplicarà el 50% dels preus que correspongui. Quan a la pista 

hi hagi més d'un 40% d'usuaris majors de 18 anys se'ls aplicarà el 100% dels 

preus que correspongui. 

Gravacions publicitàries: 

Per a la realització de filmacions o gravacions en qualsevol suport (fotografia, 

digital,  etc.) publicitàries o comercials amb finalitat de lucre s’aplicarà 

l’apartat I. Lloguer per a actes puntuals no esportius. Queden excloses les 

retransmissions televisives d’esdeveniments esportius, les que tenen com 

objectiu la formació, la cultura, la promoció de la ciutat i les pròpies de 

l’Ajuntament. 

Activitats organitzades pel Consell esportiu del Barcelonès Nord 

A les activitats organitzades pel Consell esportiu del Barcelonès Nord no se’ls 

aplicarà els apartats A a G. 

Activitats d’interès municipal 

A les activitats que, tot i no organitzar l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet, però que per les seves característiques siguin considerades 

d’interès municipal i ciutadà pel mateix Ajuntament no se’ls aplicarà els 



 

 

apartats A a E. Per a ser considerades com a tals es precisa d’un informe 

tècnic del Servei Gestor corresponent i el vist i plau del Departament 

d’Esports, reconeixent l’interès municipal de l’activitat en qüestió.  

Esportistes d’alt nivell 

Els esportistes colomencs d’alt nivell o d’alt rendiment que per tenir que 

preparar campionats internacionals o competicions d’alt nivell precisin 

d’instal·lacions esportives per mantenir el seu nivell podran disposar d’una 

bossa d’un màxim de 30 hores d’entrenament sense aplicar-se els preus dels 

capítols A a G. 

Muntatge i desmuntatge de les activitats esportives: 

A totes les accions de muntatge i desmuntatge de les activitats esportives no 

se’ls aplicarà preus públics.  

Període d’aplicació per entitats i escoles 

Per les entitats i escoles que fan un ús regular de les instal·lacions per temporada, el 

període d’aplicació dels apartats A) a E) serà del 12 de setembre al 20 de juny (curs 

escolar), ambdós inclosos. Queden igualment excloses les vacances escolars de 

Nadal i Setmana Santa. Per les activitats puntuals, esportives o no, la vigència és de 

tot l’any natural (1 de gener a 31 de desembre). 

Canvis imprevistos d’instal·lacions 

Quan es produeixi un canvi d’instal·lació per causes no imputables a l’entitat i si a 

l’Ajuntament (reparacions, gestió interna d’espais, etc.) s’aplicarà el preu més 

econòmic entre la instal·lació d’origen i la de destinació on es faci finalment 

l’activitat.  

Activitats esportives no especificades en apartats anteriors:  

Totes les activitats esportives que no estiguin contemplades en els apartats 

anteriors, es consideraran de la següent manera: 2 hores serà l’equivalent a 

un partit de la instal·lació en la que es faci l’activitat. S’aplicaran els preus de 

la instal·lació corresponent.  

Les activitats adreçades específicament a menors de 18 anys estaran 

excloses de l’aplicació dels preus públics, encara que els participants siguin 

majors de 18 anys (Finalitats educatives, culturals, etc.)  

Un partit tindrà la consideració de tal, quan hi hagi un equip contrari i un 

àrbitre, las resta es consideren entrenaments. 

Quan les activitats siguin individuals o es barregin diferents categories 

s’aplicarà l’apartat esports individuals d’aquesta disposició addicional. 

Entitats inscrites en el registre municipal 

A les entitats esportives que realitzin pràctica esportiva o activitat física, 

inscrites en el registre municipal, no se’ls aplicarà, durant els dies 

laborables,  els apartats A a C de l’article 2 de la present ordenança, tret dels 

partits oficials de competició regulats pels calendaris de les respectives 

federacions o organitzadors.  

 

 



 

 

Actes electorals:  

No s`aplicaran preus públics per a actes electorals que es realitzin dins del 

període de campanya electoral quan existeixi convocatòria oficial, s’inclou 

les 24 hores anteriors al primer dia de campanya.   

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.- Quan per la particularitat de l’activitat resulti difícil interpretar el punt 

a aplicar es seguirà el criteri de proporcionalitat i raonament tècnic i, en cas de 

diverses possibles aplicacions, es prendrà la mes avantatjosa per l’interès 

públic. Es recollirà en un informe tècnic i servirà com a criteri aclaridor fins a la 

revisió i aprovació de les noves ordenances.  

Segona.- En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança serà 

d'aplicació l'ordenança general reguladora dels preus públics i la llei 39/1998, 

de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

  Tercera.- La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2021 i, hi 

romandrà mentre no s'acordi la seva derogació o modificació. 

 

 

 


