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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.3.  
 
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 
 
Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitat al que es 
refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les previstes a 
l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest Ajuntament, i al seu reglament. En 
defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest 
annex s’inclouen. 
 
Article 1. Objecte 
 
Utilització dels serveis de la Regidoria d’Esports que a l’article següent s’esmenten. 
 
Article 2. Preu  
 
A) ABONATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICPALS 
 

Classe “A” : de 6 a 17 anys 17,30 €/any 

Classe “B” : de 18 anys en endavant 29,15 €/any 

Classe “C”:  dels jubilats 15,35 €/any 

Classe “D” : en règim familiar, que comprèn el matrimoni i els fills 
menors de 25 anys  

58,30 €/any 

- Durant el 4rt trimestre de l’any, les persones que s’abonin hauran 
de pagar la quota corresponent a un trimestre. 

 

  
B) PISCINA MUNICIPAL 
 

 

ENTRADES  

Menor de 14 anys NO ABONATS 2,05 € 

Major de 14 anys NO ABONATS 3,40 € 

Menor de 14 anys ABONATS 1,05 € 

Majors de 14 anys ABONATS 2,05 € 

  
ABONAMENTS DE 25 BANYS  

Menor de 14 anys NO ABONATS 44,05 € 

Major de 14 anys NO ABONATS 77,45 € 

Menor de 14 anys ABONATS 20,35 € 

Major de 14 anys ABONATS 44,20 € 

  
C) ALTRES SERVEIS 
 

 

1- Per la utilització de les PISTES DE TENNIS DEL JONCAR   

Abonats Gratuït 

No Abonats 8,00 €/hora 

Per la utilització de la llum a les instal·lacions esmentades 4,00 €/hora 

  
2- Per la utilització de la PISTA POLIESPORTIVA DEL PINELL  

Abonats i no abonats Gratuït 

Per la utilització de la llum a les instal·lacions esmentades 4,00 € / 1/2 hora 

  
3- Per la utilització del ROCÒDROM  

Abonats Gratuït 

Associats SAM (Societat Amics de la Muntanya) Gratuït 

No Abonats 4,00 € 

  
4- Per la utilització de la SALA DE MUSCULACIÓ i ZONA CARDIO  

Abonats – quota mensual 17,00 € 

Per la utilització de la ZONA CARDIO  
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Abonats menors entre 14 i 16 anys – quota mensual  10,00 € 

 
5- Per la utilització de la SAUNA DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR 
 

Abonats una sessió 4,00 € 

No Abonats una sessió 9,00 €  

Abonats ( Bonus 10 sessions) 25,00 € 

No Abonats ( Bonus 10 sessions) 75,00 €  

 
6- Llicències d’ús privatiu de les següents instal·lacions esportives per part 
d’entitats o associacions de fora del municipi de Tremp. 

 
Aquestes tarifes s’aplicaran a les entitats o associacions de fora del municipi de Tremp, 
excloent de la seva aplicació als clubs amb àmbit d’actuació del municipi de Tremp i 
associacions que estiguin inscrites en el registre d’associacions sense ànim de lucre d’aquest 
Ajuntament.   
 
Les tarifes s’incrementaran per despeses extres de personal, quan les activitats es facin en 
dies festius del personal.  
 
A- Per la utilització de la PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR 

 

PARTICIPANTS HORES IMPORT DIA  

1 a 25 3 h seguides 45 € 

més de 25 3 h seguides 52 € 

   

1 a 25 4 h seguides 60 € 

més de 25 4 h seguides 69 € 

   

1 a 25 3 h matí + 3 h tarda 90 € 

més de 25 3 h matí + 3 h tarda 104 € 

   

1 a 25 2 h matí + 2 h tarda 60 € 

més de 25 2 h matí + 2 h tarda 69 € 

 
B- Per la utilització de les PISTES POLIESPORTIVES DEL PAVELLÓ DEL CASAL I 
EL CUB 
 

PARTICIPANTS HORES IMPORT DIA  

1 a 25 3 h seguides 30 € 

més de 25 3 h seguides 35 € 

   

1 a 25 4 h seguides 40 € 

més de 25 4 h seguides 46 € 

   

1 a 25 3 h matí + 3 h tarda 60 € 

més de 25 3 h matí + 3 h tarda 69 € 

   

1 a 25 2 h matí + 2 h tarda 40 € 

més de 25 2 h matí + 2 h tarda 46 € 

 
C- Per la utilització de les SALES DE GIMNÀS DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR 

 

PARTICIPANTS HORES IMPORT DIA  

1 a 25 1h / dia 10 € 

 
D- Per la utilització de la SALA DE REUNIONS DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR 

 

HORES IMPORT 
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1h o fracció 10 € 

 
Es repercutiran les despeses de neteja o altres de manteniment i conservació que es prevegin, 
quan l’ús de qualsevol instal·lació esportiva de titularitat municipal es realitzi amb caràcter 
puntual i no els siguin d’aplicació les tarifes descrites amb anterioritat.  
 
Els socis dels Patronats Municipals d’Esports, Ajuntaments o altres entitats que signin el 
corresponent conveni amb l’Ajuntament de Tremp, gaudiran de les mateixes tarifes que els 
Abonats dels serveis de la Regidoria d’Esports de Tremp. 
 
Per la realització de cursets esportius i altres activitats es determinarà el preu abans del seu 
inici per la Regidoria d’Esports. Aquests preus es donaran a conèixer als participants en el 
moment d’inscriure’s i es publicarà als taulers d’anuncis. 
 


