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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 PARTICIPACIÓ 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 per la prestació dels serveis 
relatius a l'ús dels espais esportius i equipaments propietat de l’Ajuntament de 
Sabadell i la participació en els programes esportius municipals, 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 5 epígraf 1r, punts 2 i 3: 
 

 Els centres escolars de Sabadell (escoles bressol, centres d’educació infantil,  
primària, secundària obligatòria i batxillerat, centres d’educació especial, 
centres de formació professional, de formació de persones adultes i 
d’ensenyaments esportius de titularitat pública),  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. 
 

 Les entitats i associacions de Sabadell sense afany de lucre, inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats si l’activitat és d’interès general, i en el cas de 
cobrar un preu per la realització de l’activitat, aquest sigui, segons declaració 
responsable, per cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat, i sempre 
que es doni algun dels següents supòsits: 

 
o Assumeixin la gestió puntual de l’ús d’instal·lacions esportives 

municipals, de conformitat amb el conveni regulador o el decret 
d’autoritzacions d’ús. 
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o 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. 

o Que siguin categories d’edat menors als 18 anys. En el cas de les 
activitats esportives que es desenvolupin en espais esportius coberts, 
aquesta exempció s’aplicarà només a la utilització ordinària durant la 
temporada esportiva. S’entén per temporada esportiva el període de 
temps que es necessita pel desenvolupament complet d’una 
competició incloent els descansos de recuperació i preparació de la 
temporada. El període i durada de cada temporada dependrà de cada 
disciplina i vindrà determinat d’acord al calendari que estableixi 
cadascuna de les Federacions Esportives en les que es participi. Es 
defineix com a activitat ordinària tota aquella activitat esportiva 
planificada i adreçada a la participació de l’activitat de temporada. 
S’exclouen d’aquesta definició l’organització de casals, campus, 
tecnificacions, festivals i altres tipus d’organització d’activitats que no 
siguin activitats ordinàries de temporada d’acord els calendaris oficials 
de les diferents Federacions Esportives. 
  

 
      Les entitats i associacions de Sabadell sense afany de lucre, inscrites al 

Registre Municipal d’Entitats, si l’activitat s’inclou dins del programa de la 
Festa Major de Sabadell o dels programes de Festa Major dels barris. 

 
      Les entitats i associacions de Sabadell sense afany de lucre, inscrites al 

Registre Municipal d’Entitats per aquells col·lectius que participin en 
competicions oficials de categoria femení, per a l’ús ordinari durant la 
temporada esportiva, en el cas de cobrar un preu per la realització de 
l’activitat aquest sigui per cobrir en exclusiva el seu cost segons declaració 
responsable. 

 
      Les entitats, associacions de Sabadell sense afany de lucre i altres agents 

de la ciutat, inscrits al Registre Municipal d’Entitats, si l’activitat es 
extraordinària, amb una repercussió global significativa per a la ciutat, i es 
realitza difusió de la col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell. 

 
2.- Estaran així mateix exemptes les activitats organitzades per entitats, 
associacions, grups i particulars sempre que: 
 

o Siguin organitzades per a col·lectius que pateixen addiccions, esport 
adaptat o programes específics de rehabilitació per grups, o 

o La recaptació es destini a projectes de caràcter social o de cooperació 
i solidaritat. 

 
3. Gaudiran d’una bonificació del 75 % del  preu públic que regula aquesta 
ordenança en l’article 5 epígraf 1r , punts 2 i 3, les entitats i associacions de Sabadell 
sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats, en el cas de cobrar 
un preu per la realització de l’activitat ordinària durant la temporada esportiva aquest 
es destini a cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat 
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 75% del preu públic que regula aquesta ordenança 
en l’article 5 epígraf 1r , punts 2 i 3, les entitats i associacions de Sabadell sense 
afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats en el cas d’organització 
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d’activitats extraordinàries en espais esportius coberts, que no constitueixin usos 
esporàdics ni torneigs, per a categories menors de 18 anys, gratuïtes o que en el cas 
de cobrar un preu per la realització de l’activitat aquest sigui per cobrir en exclusiva 
el cost de la pròpia activitat, segons declaració responsable.  
 
5. Gaudiran d’una bonificació del 75% del preu públic que regula aquesta ordenança 
en l’article 5 epígraf 1r, punts 2 i 3, les entitats i associacions de Sabadell sense 
afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats en el cas d’organització 
d’activitats extraordinàries en espais esportius descoberts, que no constitueixin usos 
esporàdics ni torneigs, per a categories menors de 18 anys, quan el preu que es 
cobri per la realització de l’activitat excedeixi del necessari per cobrir el cost 
d’aquesta.  
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 25 % del preu públic que regula aquesta ordenança 
en l’article 5 epígraf 1r, punts 2 i 3 les entitats i associacions de Sabadell sense 
afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats en el cas de l’organització de 
lligues de lleure. 
 
7. Per poder beneficiar-se de les exempcions i bonificacions en aquest article, cal 
presentar una sol·licitud d’ús i un projecte / dossier que inclogui el detall de les 
activitats a realitzar, i declaració jurada amb antelació suficient per poder autoritzar 
l’ús de l’equipament abans de la data prevista d’inici d’activitat. Totes les sol·licituds 
estan condicionades al projecte presentat, a la disponibilitat de l’agenda de l’espai 
demanat, a les necessitats de manteniments, a l’aforament i a les condicions 
tècniques de l’edifici, per tal d’especificar les condicions per poder acollir-se a les 
exempcions establertes. 
 
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 a les Pistes d’Atletisme Josep Molins, Frontó i zona de llançament del 
Complex de Sant Oleguer. 
 

a) Entrada individual 2,50€ 
b) Abonament mensual 11,80€ 
c) Abonament anual 53,00€ 

 
Aquests preus són aplicable a partir dels 14 anys. Els menors d’aquesta edat estan 
exempts de pagament però han d’accedir a la instal·lació amb un responsable major 
d’edat o formar part de un col·lectiu amb autorització per fer ús de l’equipament. 
 
El preu inclou l’ús dels vestuaris generals de l’equipament i la utilització de la 
il·luminació dels espais en horari nocturn. 
 
Per fer ús del Frontó, s’haurà de fer reserva prèvia de l’espai. L’ús de la pista 
d’atletisme i zona de llançament suposa adaptar-se al calendari d’activitats i règim 
d’ús habituals de l’espai. 
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2. Ús esportiu dels diferents espais esportius   
 

a) Instal·lacions descobertes (grups preu/hora) 
 
Camp de futbol de sauló  17,10€ 
Camp de futbol 7 de sauló  14,00€ 
Camp de futbol de gespa artificial  47,00€ 
Camp de futbol 7 de gespa artificial  32,50€ 
Camp de futbol de gespa natural  107,00€ 
Pista poliesportiva  19,60€ 
Pista d’atletisme 28,80€ 
Piscina descoberta  105,50€ 
Carrer piscina descoberta  41,20€ 
Pista Bitlles 17,90€ 

 
En el cas d’utilització de llum a la instal·lació el preu s’incrementarà en 4€/hora. 
 
     b) Instal·lacions cobertes (grups preu/hora) 
 

Gimnàs, sala d’activitats i aula 17,60€ 
Pavelló (pista poliesportiva) 46,90€ 
Pavelló (1/3 pista poliesportiva) 19,75€ 

 
3. Usos esportius esporàdics i torneig 
 
Cada hora de més o fracció a partir les 9 hores es cobrarà el preu hora regulat  en 
l’article 5 epígraf 1r, punt 2 i 3. 
 

 Jornada a partir de 6 
hores i fins a 9 hores 

Jornada a partir de 3 hores i 
fins a 6 hores 

 

Pista d’atletisme 284,00€ 191,00€ 
Pavelló 583,00€ 400,00€ 

Pavelló 1/2 de pista  291,00€ 200,00€ 

Pavelló 1/3 de pista 231,00€ 157,00€ 

Piscines Municipals i La Bassa  565,00€ 386,00€ 

Pista poliesportiva   285,00€ 191,00€ 

Camp de futbol de sauló  285,00€ 189,00€ 

Camp de futbol de gespa 
artificial  

392,00€ 285,00€ 

Camp de futbol 7 de gespa 
artificial  

359,00€ 243,00€ 

Gimnàs  264,00€ 177,00€ 
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4. Usos no esportius puntuals 
 Jornada a partir 

de 6 hores i fins 
a 9 hores 

Jornada a partir 
de 3 hores i fins 

a 6 hores) 

Preu hora 

Pavelló, La Bassa i Camp 
de Futbol de gespa natural 

2.520,00€ 1.889,00€ 198,00€ 

Piscina municipal  2.040,00€ 1.525,00€ 168,00€ 

Sala,  gimnàs o aula 2.025,00€ 1.525,00€ 168,00€ 
Pista poliesportiva i camp 
de futbol gespa artificial 

575,00€ 430,00€ 113,00€ 

Espai acotat dins el 
Pavelló, la Bassa o piscina 
municipal 

1.015,00€ 760,00€ 80,00€ 

 
Cada hora de més o fracció a partir les 9 hores es cobrarà el preu hora regulat  en l’ 
article 5 epígraf 1r, punt 4. 
 
En funció de la recaptació bruta de taquilla al Pavelló, la Pista d’Atletisme o 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’infraestructures addicionals. 
 
5.- Suplements per altres serveis 
 
Utilització de la protecció del paviment dels equipaments (instal·lació, 
neteja, desmuntatge i trasllats per part de l’usuari) 

650,00€ 

Utilització dels sistemes de 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 

 
 
 

135,00€ 
41,50€ 

Lloguer de material esportiu per sessió  d’activitat no ordinària.  90,00€ 

Preu de personal fora horari i per activitats que requereixen més 
nombre de personal que l’habitual (preu/hora) 

71,50€ 

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: 
- per serveis d’un dia d’utilització 

-     per cada dia de més 

 
 
 

140,00€ 
48,50€ 

 
 
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. 
 
Es troben exempts del pagament del preu públic que regula aquesta ordenança en 
l’article 5 epígraf 1r, punts 5, utilització del sistema de megafonia, les entitats i 
associacions de Sabadell sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal 
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d’Entitats si l’activitat és d’interès general, i en el cas de cobrar un preu per la 
realització de l’activitat, aquest sigui, segons declaració responsable, per cobrir en 
exclusiva el cost de la pròpia activitat, i sempre que es tractin de competicions de 
temporada federades de categories d’edat menors als 18 anys.  
 
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 

Carnet  
 Familiar 

de temporada 

Carnet  
temporada 

famílies 
nombroses i 

monoparentals 
 

Més grans de 15 anys 4,00€ 5,00€ 30,50€ 49,00€ 98,00€ 84,00€ 
Discapacitats majors 
de 15 anys  

2,50€ 2,85€ 19,75 26,00€ 98,00€ 84,00€ 

De 4 a 15 anys,  
Jubilats i , pensionistes  

2,50€ 2,85€ 19,75€ 26,00€ 98,00€ 84,00€ 

Discapacitats de 4 
anys a 15 anys 

1,45€ 1,60€ 12,20€ 14,50€ 98,00€ 84,00€ 

Fins a 3 anys Gratuït 
 
Epígraf 3r. La Bassa  
 

Entrada 
Individual 

feiners 

Entrada 
Individual ds., 
dg.,  i festius 

Abonament 10 
visites 

individual i 
personal 

Carnet 
Temporada 
Individual 

Carnet  
 Familiar 

de temporada 

Carnet  
temporada 

famílies 
nombroses i 

monoparentals 
 

Més grans de 15 anys 5,30€ 6,50€ 43,50€ 74,00€ 160,00€ 135,00€ 
Discapacitats majors de 
15 anys  

3,00€ 3,90€ 25,50 44,00€ 160,00€ 135,00€ 

De 4 a 15 anys,  
Jubilats i , pensionistes  

3,00€ 3,90€ 25,50€ 44,00€ 160,00€ 135,00€ 

Discapacitats de 4 anys 
a 15 anys 

1,70€ 2,40€ 14,00€ 26,50€ 160,00€ 135,00€ 

Fins a 3 anys Gratuït 
 
Suplements per altres serveis 
 

Lloguer material recreatiu (preu/hora) 1,00€ 
Cadenat per a les guixetes 6,00€ 

 
Les entrades i abonaments individuals permetran l’ús del servei durant el transcurs 
d’una jornada. En el cas de sortida i tornada a l’equipament s’acreditarà mitjançant els 
procediments establerts. 
 
L’acreditació de la discapacitat es realitzarà mitjançant el certificat o carnet emès per 
la Generalitat de Catalunya d’una discapacitat a partir del 33% inclòs.  
 
Gaudiran d’una exempció en el pagament del preu públic d’entrada a La Bassa o a les 
Piscines Municipals durant 2 jornades de la temporada d’obertura dels equipaments, 
les entitats, associacions o col·lectius sense ànim de lucre, inscrites al Registre  
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Municipal d’entitats de Sabadell que realitzin activitats d’estiu amb persones en risc 
d’exclusió social, discapacitats, o que participin en activitats i/o projectes de cooperació 
i solidaritat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i mentre duri l’esmentada 
activitat. D’igual manera els casals d’estiu organitzats o promocionats per l’Ajuntament 
de Sabadell, adreçats a infants, adolescents i joves en situació de risc, valorada pel 
servei d’Acció Social, gaudiran d’una exempció en el pagament del preu públic 
d’entrada a la Bassa o a les piscines municipals de dues jornades setmanals durant el 
període en el que es desenvolupi el casal.  
 
En els carnets familiars de temporada es podran incloure el pare/mare o els 
matrimonis, parelles de fet o parelles que justifiquin la convivència en el mateix 
domicili, i els fills fins als 15 anys inclòs. 
 
Les visites concertades amb antelació amb grups de centres educatius, casals, campus 
i altres col·lectius d’entitats i associacions de Sabadell sense afany de lucre, inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats de la Ciutat 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, així com de l’entrada gratuïta d’un monitor/a encarregat/da 
de la vigilància de cada grup de 10 persones. 
 
Les visites concertades amb antelació de grups de persones amb discapacitat en 
nombre superior a 6 persones, podran gaudir d'una reducció del 25% en el còmput total 
del cost corresponent a les tarifes segons l'entrada individual, així com de l’entrada 
gratuïta d’un monitor/a encarregat/da de la vigilància de cada grup de 6 persones. 
 
En el cas de grups de persones amb discapacitat, en activitats organitzades per entitats 
de la ciutat, els monitors/es acompanyants encarregats/des de la vigilància del grup 
tindran la mateixa tarifa que les persones del grup.  
 
Es facilitarà la possibilitat del préstec del cadenat per a les guixetes amb un dipòsit de 
6€. En el cas de no ser retornat el cadenat o ser retornat amb la impossibilitat de torna-
ho a fer servir no es farà la devolució del dipòsit. 
 
Epígraf 4t. Tarifes per participació en programes d'activitats esportives  
 
Els programes d’activitats esportives es desenvolupen des de mitjans de setembre a 
mitjans de juny de l’any següent i les vacances coincideixen amb les del calendari 
escolar. Les tarifes a satisfer seran les mateixes durant tota la durada del curs, i es 
seran les corresponents a les de l’exercici en que es va iniciar l’activitat. 
 
1. Programa d’activitats físiques per a adults i per a gent grans. 
 

1.1. Persones grans: 2 hores setmanals  - Gimnàstica manteniment, 
reeducació postural, gim suau, gim-música, gim-lúdic i grup caminades 

128,75 € 

1.2. Persones grans: 3 hores setmanals – Gimnàstica manteniment, 
reeducació postural, gim suau, gim-música, gim-lúdic i grup caminades 

151,90 € 

1.3. Adults: 2 hores setmanals – Gimnàstica manteniment, tonificació, 
sumba, global training, gim suau, gim-música, gim-lúdic, body-tono, dansa 
del ventre i grup caminades 

139,15 € 

1.4. Adults: 3 hores setmanals – Gimnàstica manteniment, tonificació, 
sumba, global training, gim suau, gim-música, gim-lúdic, body-tono, dansa 
del ventre i grup caminades 

160,05 € 
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1.5. Persones grans: 2 hores setmanals – Ioga ,Tai-txi, Equilibra’t, Tono-
pilates, hipo-pressius i Move and balance 

136,25 € 

1.6. Persones grans: 3 hores setmanals – Ioga ,Tai-txi, Equilibra’t, Tono-
pilates, hipo-pressius i Move and balance 

161,75 € 

1.7. Adults: 2 hores setmanals – Ioga ,Tai-txi, Pilates, Tono-pilates 
Equilibra’t , Hipo-pressius i Move and balance 

148,30 € 

1.8. Adults: 3 hores setmanals - Ioga ,Tai-txi, Pilates, Tono-pilates 
Equilibra’t , Hipo-pressius i Move and balance 

172,20 € 

1.9 Adults i persones grans: Seminaris d’interès de 3 hores de durada. 9,35 € 
 
A l’efecte de determinar els usuaris a que es refereix cada curs, s’entén per adults les 
persones majors de 15 anys i fins a 64 anys i per gent gran les persones  de 65 anys i 
endavant.  
 
En el cas d’inscripció en un grup que no es correspongui amb l’edat de l’usuari, 
s’aplicarà el preu corresponent del grup d’inscripció. 
 
A tots els grups, en el cas d’una inscripció un cop començat el curs, es pagarà la part 
proporcional a partir de la data d’inscripció. 
 
2. Programa d’activitats físiques d’estiu 
 
Els cursets de natació són intensius i tenen una durada de 4 setmanes. 
Els cursos d’ AF per a Adults tenen una durada de 5 setmanes. 
Es faran durant els mesos de juny i juliol. 
 

2.1. Cursets de natació per infants i joves  52,05 € 
2.2. Cursets de natació per adults  62,45 € 
2.3 Cursets de natació per a discapacitats (mig curs) 31,10 € 
2.4 Cursets de natació per a persones grans 52,05 € 
2.5 Activitats físiques per adults: 2 hores setmanals G. Manteniment- 
Aeròbic-TBC – Sumba  

23,65 € 

2.6 Activitats físiques per adults: 2 hores setmanals Pilates – Hipo Pressius 28,90 € 
2.7 Activitats físiques per gent gran: 2 hores setmanals G. Manteniment 19,35 € 

 
A efecte de determinar els usuaris a que es refereix cada curs, s’entén per infants i 
joves les persones de 3 a 15 anys, per adults les persones de majors de 16 anys i per 
gent gran les persones de 65 anys i en davant. 
 
En el cas d’inscripció en un grup que no es correspongui amb l’edat de l’usuari, 
s’aplicarà el preu corresponent del grup d’inscripció. 
 
A tots els grups, en el cas d’una inscripció un cop començat el curs, es pagarà la part 
proporcional a partir de la data d’inscripció. 
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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 cas d’utilitzacions de temporada o abonaments el pagament es podrà realitzar en 
una única vegada abans de l’inici de l’activitat o mitjançant domiciliació bancària 
trimestral. El primer a abonar amb anterioritat a l’inici de l’ús autoritzat. En cas de 
sol·licitar-se la baixa es procedirà a la devolució de l’import corresponent al període no 
utilitzat. 
 
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. 
 
En el cas de les de les piscines municipals d’estiu, en el supòsit d’impossibilitat 
d’utilització de l’abonament de temporada, per prescripció mèdica o qualsevol altre 
causa (no climatològica) justificada, es procedirà a la devolució proporcional de 
l’import satisfet. 
 
Així mateix en el supòsit d’impossibilitat d’us de la instal·lació per interès municipal 
s’aplicarà una reducció sobre l’import total a abonar proporcional al nombre d’hores 
reduïdes. No es contempla com a supòsits les parades tècniques pròpies del 
manteniment de l’equipament. 
 
 

Disposició transitòria 

Durant la temporada d’estiu 2021, compresa entre el 16 de juny i el 12 de setembre, se 
suspèn l’aplicació dels epígrafs 2n i 3r de l’article 5è, l’apartat 8è de l’article 4rt i el 
paràgraf 6è de l’article 6è d’aquesta ordenança. Els preus aplicables seran els acordats 
pel Ple municipal en sessió de 1 de juny de 2021. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 13 d’octubre d 2021 i, definitivament el dia 22 de desembre 
del mateix any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2022  i es mantindrà en vigor 
mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la. 


