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Article 1. Principis generals

Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i 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,  l’Ajuntament  d’Amposta 

estableix el preu públic de la prestació del servei públic del centre de tecnificació esportiva.

Article 2. Concepte

Consisteix en la utilització de les instal·lacions i equipaments del Centre de Tecnificació Esportiva 

de les Terres de l’Ebre.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats  al  pagament del  preu públic  regulat en aquesta ordenança els qui  sol·licitin  o 

utilitzin els serveis relacionats a l’article 4t.

Article 4. Quantia

La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents

Concepte Import

1. Residència del Centre de Tecnificació Esportiva

Pensió completa/dia

Residents permanents (180 dies lectius) 4.500,00

Residents interns semi-permanents (durant dies lectius) 25,00

dinar esportistes/alumnes del CTE, INSTITUT de Tecnificació o EUSES 6,20

Concentracions federacions nacionals

   - Dormir + pensió completa 38,00

   - Dormir + 1/2 pensió 32,00

   - Dormir i esmorzar 25,00

   - Dormir 20,00

   - dinar/sopar de dilluns a divendres (dies lectius): 6,20
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Concentracions altres grups i/o en dies no lectius

   - Dormir + pensió completa 42,50

   - Dormir + 1/2 pensió 35,00

   - Dormir i esmorzar 28,00

   - Dormir 25,00

   - Dinar/sopar 8,75

2. Servei allotjament a l’Hotel (*dinar i sopar al CTE)

Serveis individuals en temporada baixa

   - PC* en habitació doble 49,50

   - PC* en habitació triple 47,00

   - PC* en habitació individual 68,00

   - PC* en habitació doble en ús individual 72,00

Serveis individuals en temporada alta

   - PC* en habitació doble 58,00

   - PC* en habitació triple  50,50

   - PC* en habitació individual 75,00

   - PC* en habitació doble en ús individual 81,00

3. Instal·lacions esportives Municipals

   - Complex Pavelló Poliesportiu

       - Pista Pavelló poliesportiu cobert:

            - 1 mòdul: 17,15 €/h

            - 2 mòduls: 22,70 €/h

            - 3 mòduls: 28,25 €/h

      - Pista patinatge coberta:

            - sense il·luminació: 17,15 €/h

            - amb il·luminació: 22,70 €/h

      - Pista Poliesportiva descoberta

            - sense il·luminació: 6,60 €/h

            - amb il·luminació: 10,55 €/h

     - Piscina municipal coberta o descoberta

            - 1 carrer 17,50 €/h

            - 2 carrers 33,71 €/h
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            - 3 carrers 47,87 €/h

     - Gimnàs: per hora 25,00 €/h

     - Pista d’atletisme:

     - Grups de fins a 30 persones i preparador:

            - sense il·luminació: per hora 7,00 €

            - amb il·luminació: per hora 12,00 €

     - Camp de futbol de gespa artificial:

            - sense il·luminació: 33,05 €/h

            - amb il·luminació: 38,40 €/h

      - Abonaments de temporada per a entrenaments

            - (90 min./ mig camp/ 1 dia setmana) 201,25 €/h

            - Suplement enllumenat : 6,15 €/h

            - Abonaments de temporada per a partits: 301,95 €

            - Suplement enllumenat: 6,15 €/h

4. Serveis mèdics

      - Consulta mèdica: 45,00 €

      - Serveis de fisioteràpia

            - Consulta: 30,00 €

            - Massatge (cames/esquena): 20,00 €

            - Electroteràpia: 10,00 €

            - Visita fisioteràpia 45 min. 25,00 €

            - Embenats funcionals: 10,00 €

5. Centre de Rem

      - Lloguer d’una embarcació de rem de competició

            - Skiff (1x) 10 €/dia

            - doble scull/dos sense timoner (2x/2-) 20 €/dia

            - quatre sense timoner/quatre scull (4-/4x) 40 €/dia

            - Vuit (8+) 80 €/dia

      - Lloguer d’una embarcació a motor (s/gasolina)

            - 1 dia 40,00 €

            - 1/2 dia 20,00 €

360,00 €
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6. Informes tècnics específics 

(programes d’entrenament, planificacions, etc. )

Article 5. Meritació.

Aquest preu es meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l’article 

4t,  mitjançant  la  utilització  dels  serveis  i  instal·lacions  enumerats  a  l’article  anterior,  o  en  el 

moment de la sol·licitud.

El pagament d’aquest preu públic  es realitzarà directament a l’Oficina de Gestió Tributària de 

l’Ajuntament  d’Amposta,  a  alguna  de  les  entitats  bancàries  col·laboradores  ressenyades  a  la 

liquidació o mitjançant qualsevol altre mitjà de pagament establert per l’Ajuntament pels serveis 

o activitats portats a terme pels usuaris.

Excepcionalment,  el  pagament  podrà  realitzar-se  directament  al  Centre  de  Tecnificació 

mitjançant el terminal punt de venda (TPV) instal·lat a aquest efecte.

Article 6. Infraccions i sancions

Les  infraccions  i  sancions  en  matèria  tributària  es  regeixen  pel  que  disposa  la  Llei  general  

tributària i la normativa que la desplega.

Article 7. Remissió normativa.

En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determini l’Ordenança 

General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició addicional

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.
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Disposició final

Aquesta Ordenança  reguladora, aprovada provisionalment pel  Ple de la Corporació en sessió 

celebrada  el  dia  14  d’octubre  de  2015  ha  quedat  definitivament  aprovada  en  data  10  de 

desembre de 2015 i començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva 

al BOP i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

...
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