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Pàg. 1-4

Havent-se exposat al públic durant el termini legalment establert l’anunci d’aprovació inicial
de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 23 reguladora dels
Preus Públics i la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora del Preu Públic
per la utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals per a l’exercici 2021, mitjançant
edicte publicat al BOPT de data 24 de maig de 2021 (CVE 2021-04656), al setmanari
l’Ebre de data 28 de maig de 2021 i al tauler d’anuncis electrònic municipal i no havent-se
presentat durant l’esmentat termini cap al·legació ni reclamació contra l’esmentada
modificació, aquesta s’entén aprovada definitivament i per la qual cosa i en l’annex que
s’adjunta s’exposen al públic el text definitiu de les mateixes per a general coneixement.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 08-07-2021 | CVE 2021-06286 |

EDICTE

| https://dipta.cat/ebop/

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda

7.3 – Publicacions i elements de promoció amb els següents imports:
CONCEPTE
IMPORT
Publicació i/o Elements de Promoció A
5,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció B
10,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció C
15,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció D
20,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció E
25,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció F
30,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció G
40,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció H
50,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció I
75,00 €
Publicació i/o Elements de Promoció J
100,00 €
Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% *
Es modifica l’epígraf 8è. Preus públics Esports i Benestar, especificant els cursos de
natació de la següent manera i afegint el següent concepte:
b) Setmana addicional cursos de natació: 10,00 €/setmana
Quedant els preus de la següent manera:
Concepte
Preu
a) Cursos de natació piscines exteriors
40,00 €/mes
b) Setmana addicional curs natació 10,00 €/setmana
piscines exteriors
c) Activitat Esportiva A
5,00 €
d) Activitat Esportiva B
10,00 €
e) Activitat Esportiva C
15,00 €
f) Activitat Esportiva D
20,00 €
g) Activitat Esportiva E
30,00 €
h) Activitat Esportiva F
40,00 €
i) Activitat Esportiva G
50,00 €
Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% *
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És modifica l’epígraf 7è. Preus públics Foment Cultural afegint-se el següent punt:
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En modifica l’article 6. Tarifa tercera, la nomenclatura dels cursets de natació, passant a
dir-se:

Quedant la modificació de la següent manera:
1. CURSETS
Natació piscines cobertes infantil i adulta (alumne i
mes)
1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana
4 dies setmana
5 dies setmana
Natació terapèutica piscines cobertes (alumne i mes)
1 dia setmana
2 dies setmana
Natació piscines cobertes gent gran (alumne i mes)
1 dia setmana
2 dies setmana

Pàg. 3-4

Natació piscines cobertes infantil i adult (alumne i mes)
Natació terapèutica piscines cobertes (alumne i mes)
Natació piscines cobertes gent gran (alumne i mes)

Abonats (4) No
Abo.
9,50
15,75
19,00
29,50
27,00
42,00
36,00
60,00
42,00
70
Abonats
No
Abo.
14,59
17,50
29,17
35,00
Abonats
No
Abo.
9,50
15,75
19,00
29,50

Es modifica la disposició transitòria existent i s’afegeix un nova disposició Transitòria,
quedant de la següent manera:
- “De manera transitòria, per incentivar la fidelització dels nostres abonats/des a raó de
les mesures restrictives de la Covid-19 que han afectat als serveis oferts als
abonats/abonades del CED i/o del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic es podrà aplicar:
- Un descompte del 30% durant el mes de juliol en el preus dels abonaments complerts
junior, adult i sènior, abonament exclusiu zona d’activitats dirigides i sala fitness majors
de 20 anys, i abonament familiars.
- Un descompte del 50 % al mes d’agost en els preus dels abonaments complerts junior,
adult i sènior, abonament exclusiu zona aigües i piscines majors de 20 anys, abonament
individual zona aigües i piscines a partir de 60 anys.
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ORDENANÇA NÚM. 24.- Preu Públic per la Utilització de les Instal·lacions Esportives
Municipals.

100%
15€
30€
45€
28€
30€
20€
18€

Juliol

25€

-----

30% =17,5€

30€

21€

30% = 21,00€

30€
15€

---------

15,00€
7,50€

21,00€
31,50€
19,60€
-------------

30% *

Agost 50% *
15,00€
22,50€
14,00€
-------------

30%

30%

Aquest descompte sols s’aplicarà als que tenen una antiguitat mínima de 6 mesos al
Centre Esportiu del Delta.
- “De manera transitòria, es suspèn la Tarifa Primera, Tarifa Segona i la Tarifa Tercera:
5. Lloguer Pista de Pàdel i Tennis, 6. Lloguer Pavelló Centre Esportiu del Delta, 7. Lloguer
Espai Exterior Zona Verda, 8. Lloguer Sales i Espais, 13. Entrada Pública Estiu Piscines
Exteriors Centre Esportiu del Delta, del preu públic per la Utilització de les Instal·lacions
Esportives Municipals per a entitats públiques o privades amb seu social al municipi de
Deltebre, que tinguin la finalitat d’organitzar casals d’estiu i activitats complementàries a
l’educació, lleure, cultura i serveis assistencials, prèvia sol·licitud de l’interessat i segons
disposició de les instal·lacions amb efectes del dia 1 de juliol i fins al 31 de desembre de
2021, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els
efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
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Abonament complert
Infantil
Junior
Adult
Sènior
Horari reduït (10h a 17h)
Caps de Setmana
Persones a l’atur (12h a
16h)
Persones a l’atur (7h a 17h)
Abonament exclusiu
Zona activitats dirigides i
fitness
Zona aigües majors 20 anys
Zona aigües a partir 60
anys
Familiars
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Un descompte del 30% al mes d’agost en el preus dels abonaments complerts
persones a l’atur ( accés des de l’obertura fins les 17:00h), abonament exclusiu zona
d’activitats dirigides i sala fitness majors de 20 anys, i abonament familiars.

| https://dipta.cat/ebop/

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda

