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Article 1. Concepte 

De conformitat amb el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41 ambdós del RDL 

2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 

municipi estableix el preu públic per la utilització dels serveis del gimnàs municipal. 

Article 2. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic els usuaris de les instal·lacions del gimnàs 

municipal. 

Article 3. Quantia 

•La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi en les tarifes 

contingudes a l'annex. 

 

•Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figurin a l'annex. 

Article 4. Obligació de pagament 

•L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que s'inicia la 

utilització de les instal·lacions municipals del gimnàs. 

 

•El pagament s'efectuarà en quotes mensuals, dintre de la primera setmana del termini 

esmentat. 

Article 5. Delegació per a la modificació 

Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, 

conforme l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, les facultats de la potestat de modificar aquest preu públic. 



Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

Annex de tarifes 

Concepte Quota

Quotes mensuals per assistència al gimnàs 0

Quotes mensuals Balls de Saló 0

Quotes Kàrate- Do- ChotoKan- Riu 0

 


