
 

 

  

 

ÒRGAN: CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL 

TIPUS SESSIÓ: SESSIÓ ORDINÀRIA 

DATA: 24 de març de 2022 

EXPEDIENT: 2022X213000002 

 
 

 

5.- APROVAR PROPOSAR AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A LA SEVA 

APROVACIÓ, LES TARIFES DELS SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES 

VINCULADES AL CURS ESCOLAR, PEL CURS 2022/2023. 

 

 

Vist l’art. 17 dels Estatuts de l’empresa municipal SAB-URBÀ, 

SL: 

 

“El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, 

gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense 

perjudici de les facultats que aquests estatuts i la legislació 

local, mercantil i específica de l'Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca reservin a la Junta General.” 
 

L’aprovació de les tarifes dels serveis per part de l’Ajuntament 

és una manifestació del control necessari que exerceix 

l’Ajuntament sobre SAB URBÀ, SL respecte a la gestió dels 

serveis públics que té encomanats. 

 

Les contraprestacions per la prestació del serveis públics 

gestionats per SAB URBÀ, SL, mitjançant encàrrec de gestió, no 

son taxes, ni prestacions patrimonials públiques no tributàries, 

perquè manca la nota de coactivitat; Son preus privats que han 

de ser aprovats per l’Ajuntament encomanant.  

 

Amb independència que les tarifes hagin de ser aprovades per 

l'òrgan competent, en moltes ocasions existeix una proposta de 

tarifes elaborada pel corresponent mig propi(SAB-URBÀ), la qual 

cosa, no és contrari a la previsió de l’article 24.6 del TRLCSP.  

 

Ha de tenir-se en compte que la normativa específica dels 

diferents mitjans propis(SAB-URBÀ) disposa, amb caràcter 

general, que les tarifes a aplicar per a retribuir els encàrrecs 

de gestió es calculen en funció dels costos de realització de 

les prestacions, la qual cosa exigeix, per part de l'autoritat 

competent per a la seva aprovació, d'una prèvia anàlisi de les 

tarifes a aprovar per mitjà de la comptabilitat analítica o de 

costos” 

 

 

 



 

 

  

Vist l’informe emès per la Gerència de l’empresa municipal SAB-

URBÀ, SL, de data 16 de març de 2022, en relació a les tarifes 

dels serveis i activitats esportives, pel curs escolar 22/23 i 

estiu. 

 

Per tot això, per unanimitat s’acorda: 

 

PRIMER: Proposar al Ple de la corporació per a la seva 

aprovació, les tarifes dels serveis i activitats esportives pel 

curs 2022/23 següents: 

 

TARIFES PER A LA UTILITZACIÓ DELS 

DELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS(ACTIVITATS) 

 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

L’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, estableix la compensació als 

mitjans propis  per les activitats objecte d’encàrrec mitjançant 

tarifes aprovades per l’ens encomanant. 

Article 2n. Concepte 

 

Les tarifes regulats en aquest relació constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris 

que voluntàriament sol·licitin la utilització dels equipaments i 

dels serveis esportius municipals. 

 

Article 3r. Subjectes passius obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament de les tarifes per a la utilització 

dels equipaments i serveis esportius, les persones o entitats 

que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis o 

realització d’activitats a què es refereix l'article segon de la 

present document. 

 

Article 4t. Responsables 

 

En el cas de què l’usuari del servei sigui menor d’edat, 

quedaran obligats al pagament de la tarifa els pares, tutors o 

persones responsables legalment. 

 

Article 5è. Beneficis socials 

 

Per la inscripció de dos germans, s’aplicarà un descompte del 

15% sobre la tarifa del segon germà. 

 

En cas de ser tres germans, s’aplicarà un 20% sobre la quota del 

tercer germà. 

 

 



 

 

  

Article 6è. Quantia de les tarifes 

 

Descripció dels serveis: 

 

A) ACTIVITATS D’ESTIU 

 

1. Casal esportiu d’estiu: Activitat lúdico esportiva per a nens 

i nenes de 4 a 14 anys, ja siguin abonats o no, en torns de 3 o 

2 setmanes d’activitat. 

 

2. Estades esportives: Activitat lúdico esportiva, per a nens i 

nenes de 4 a 14 anys, ja siguin abonats o no, que té com a eix 

principal un esport. La duració és setmanal. 

 

3. Cursets de natació: Activitat d’iniciació i perfeccionament 

esportiva de natació per a nens i nenes de 4 a 14 anys. La 

duració pot determinar-se per setmanes o mensual. 

 

B) ESCOLA DE TENIS I PÀDEL 

 

Activitat d’iniciació, perfeccionament i competició de les 

disciplines de tenis i pàdel, per edats infantils fins adults, 

siguin abonats o no. La contractació del servei pot ser per curs 

escolar o mensualment. 

 

C) CURSETS DE NATACIÓ  

 

1. Natació escolar: Cursets de familiarització, iniciació i 

perfeccionament d’activitats aquàtiques per nadons fins 

infantils, de duració mensual, trimestral o per curs escolar, ja 

siguin abonats o no. 

 

2. Natació per adults: Cursets de familiarització, iniciació i 

perfeccionament d’activitats aquàtiques per persones adultes, de 

duració mensual o trimestral, ja siguin abonats o no. 

 

3. Natació per AMPAS: Cursets d’iniciació i perfeccionament 

d’activitats aquàtiques per alumnes de Primària, de duració per 

curs escolar. 

 

Les tarifes per activitats setmanals o mensuals, una vegada 

contractat i utilitzat, no serà retornable, excepte casos 

excepcionals com malaltia, accident, trasllat de domicili, etc. 

Aquestes tarifes , en els casos esmentats, només tindrà un 

retorn del 25 % del preu abonat. En cap cas, es fraccionarà 

l’import per dies.  

 

La quantia dels imports regulat en aquesta relació serà el fixat 

en les tarifes següents: 

 

 



 

 

  

 

ACTIVITATS ESPORTIVES VINCULADES AL CURS ESCOLAR       

 

1. CURSETS  DE NATACIÓ ESCOLAR   

      

 

Curs 22/23 

 

IMPORT 

 

Quota curset natació infantil, adult i gent 

gran  abonat 1h set  174,05 €  

 

Quota curset natació infantil, adult i gent 

gran  

no abonat 1h 

set  348,05 €  

 

Quota curset natació prenadó i nadó 1h set  358,64 €  

 

Quota curset natació primària. Temporada 8 mesos  119,71 €  

 

Quota curset natació infantil. Temporada 8 mesos  139,67 €  

 

Aquest cursets només son per escoles i AMPES 

 

 

Cursos d'una sessió per setmana 

  

 

si el pare és abonat el nadó i prenadó  

 

  27,97 €  

 

 

2. CURSETS DE TENNIS I PÀDEL   

      

 

Curs 22/23 

 

IMPORT 

 

Matrícula escola menors no abonat   27,21 €  

 

Mini-tennis /pàdel i iniciació 1,5 h set abonat   38,45 €  

 

Mini-tennis /pàdel i iniciació 1,5 h set no abonat   55,43 €  

 

Mini-tennis /pàdel i iniciació 3 h set abonat   67,30 €  

 

Mini-tennis /pàdel i iniciació 3 h set no abonat   96,48 €  

 

Perfeccionament 1,5 hores setmanals abonat   38,45 €  

 

Perfeccionament 1,5 hores setmanals no abonat   55,43 €  

 

Perfeccionament 3 hores setmanals abonat   67,30 €  

 

Perfeccionament 3 hores setmanals no abonat   96,48 €  

 

Competició 2 hores setmanals abonat   58,87 €  

 

Competició 2 hores setmanals no abonat   73,46 €  

 

Competició 4 hores setmanals abonat  102,53 €  

 

Competició 4 hores setmanals no abonat  130,39 €  

 

Competició 6 hores setmanals abonat  144,70 €  

 

Competició 6 hores setmanals no abonat  185,93 €  

 

Adults 1 h/set 4 alumnes pista abonat   36,01 €  

 

Adults 1 h/set 3 alumnes pista abonat   40,17 €  

 

Adults 1 h/set 2 alumnes pista abonat   59,59 €  

 

Classes particulars 1 hora tennis abonat   22,41 €  

 

Classes particulars 1 hora pàdel abonat   22,41 €  

 

 

 



 

 

  

 

Les classes d'iniciació, mini i  perfeccionament  de més de 3 h, 

s'aplicarà preu proporcional  

 

Les classes de pàdel seran d’1 hora i el preu proporcional  

 

Escola tennis/pàdel adults 

 

 Descomptes per 2 h. setmanals(sobre el preu de la primera) 

10 % per 4 alumnes en pista 

 15 % per 3 alumnes en pista 

 20 % per 2 alumnes en pista 

  

En les classes de pàdel d'adults s'agafarà el preu de 3 

alumnes pista amb un mínim 

de 3 persones. 

 

 El preu d'adult serà proporcional si fan més hores. 

 

3. ACTIVITATS D'ESTIU 

  

TARIFA ACT IMPORT 

 

Casal d'estiu 1er torn abonats  154,60 €  

 

Casal d'estiu 1er torn amb dinar abonats  231,76 €  

 

Casal d'estiu 1er torn no abonats  183,52 €  

 

Casal d'estiu 1er torn amb dinar no abonats  260,79 €  

 

Casal d'estiu 2on torn abonats  103,20 €  

 

Casal d'estiu 2on torn amb dinar abonats  154,55 €  

 

Casal d'estiu 2on torn no abonats  122,36 €  

 

Casal d'estiu 2on torn amb dinar no abonats  173,81 €  

 

Estades esportives 1 setmana  abonats   51,50 €  

 

Estades esportives 1 setmana  no abonats   61,21 €  

 

Estades esportives 1 setmana amb dinar abonats   77,33 €  

 

Estades esportives 1 setmana amb dinar no abonats   86,88 €  

 

Cursets de natació estiu 1 setmana  abonats   21,14 €  

 

Cursets de natació estiu 1 setmana  no abonats   41,62 €  

 

Acollida 1 h 

 

   4,32 €  

 

Acollida 1 setmana 

 

  12,96 €  

 

Servei menjador  

 

   7,90 €  

 

Descomptes casal i escola d'estiu: 

 

Acollida torn sencer descompte del 15% 

2 germans, el segon té un 15 % 

 3 germans, el segons té un 15 % i el tercer un 20 % 
 

 



 

 

  

 

Els torns es podran regular per dia (preu proporcional segons 

calendari)  

 

Article 7è. Acreditació i gestió 

 

la prestació de serveis de tipus esportiu s’acreditarà des del 

moment en que s’autoritzi l’esmentada utilització a la persona 

interessada. 

 

2. La gestió i administració de l’esmentada tarifa s’efectuarà 

mitjançant l’ens gestor del servei, de la forma següent: 

 

2.1. La contractació dels serveis esportius municipals de manera 

regular, s’abonarà per la duració de l’activitat, setmanalment, 

mensualment, trimestralment, per curs escolar, sempre per 

avançat. 

 

2.3. Quan la sol·licitud d’inscripció als serveis esportius 

s’efectuï amb data posterior al primer dia del servei en curs, 

l’import a pagar d’aquell servei, serà el proporcional als dies 

naturals que li resten, de la quota aplicable. 

 

2.4. L’obligació de contribuir s’extingeix mitjançant 

sol·licitud per escrit de causar baixa com a usuari dels serveis 

esportius i tindrà els efectes següents: 

 

- El dia 1 del mes següent al de la seva presentació quan el 

servei sigui d’una duració corresponent al curs escolar. 

 

2.5. L’obligació de contribuir també podrà extingir-se per acord 

de l’òrgan competent de la gestió del servei de cancel·lar el 

dret d’utilització dels serveis esportius a aquelles persones 

que no compleixin les normes d’utilització establertes. 

 

2.6. D’incompliment de l’obligació de contribuir comportarà la 

suspensió dels drets d’utilització dels serveis esportius 

municipals. 

 

2.7. No s’admetrà cap sol·licitud  d’inscripció als serveis 

esportius a qualsevol persona o entitat que, en el moment de 

formular la sol·licitud, tingui pendent de pagament qualsevol 

import a l’ens gestor del servei. 

 

Article 8è. Regim de declaració i ingrés. 

 

1. 2. El pagament de la tarifa s’efectuarà en el moment de 
formular la sol·licitud. 

 

2. El pagament de serveis que s’estenen a varis mesos, es 

pagarà en la forma que determini l’ens gestor del servei: 

mensual, bimensual, trimestral o per curs. 



 

 

  

 

3. El pagament es farà a les oficines de l’ens gestor del 

servei ,mitjançant domiciliació bancària o per web. 

 

Article 9è. Infraccions i sancions. 

 

El personal encarregat del cobrament de la tarifa és responsable 

de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels 

comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les 

disposicions legals vigents. 

 

Disposició addicional. 

 

Aquesta relació de tarifes va ser aprovada pel Ple de la 

Corporació, en sessió duta a terme el dia ** de ++ de 2022,  que 

començarà a regir el dia 1 d’abril de l’any 2022, i continuarà 

vigent fins que s’acordi la modificació o derogació. En cas de 

modificació parcial, els articles no modificats continuaran 

vigents. 

 

SEGON: Notificar aquests acords a les persones interessades. 

 


