TAXES LLOGUER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
PAVELLÓ SALVADOR BOADA, PISTA ANNEXA, SANT BERNAT i BÀSQUET
Preu hora amb llum…………………………………………………………………………………………………………….………………. 28,45 €
Preu hora sense llum ……………………………………………………………………………………………………………………………18,96 €
CAMP DE FUTBOL
Preu hora amb llum ……………………………………………………………………………………………………………….…………..121,15 €
Preu hora sense llum ………………………………………………………………………………………………………………….………105,35 €
PER A UN ESPECTACLE PREU/DIARI
Pavelló Salvador Boada, pista annexa, Sant Bernat i de Bàsquet ………………………………………………………..607,80 €
Camp de futbol ……………………………………………………………………………………………………………………………….1.013,00 €
Piscina d’Estiu..….……………………………………………………………………………………….……………………………………1.013,00 €
Dipòsit de garantia ………………………………………………………………………………………………………………………….1.500,00 €
OBERTURA I TANCAMENT INSTL·LACIONS EN FESTIUS
Preu servei …………………………………………………………………………………………………………………………………………..46,38 €

El dipòsit de garantia serà retornat a les persones interessades una vegada s’hagi comprovat que no s’han
produït desperfectes o altres despeses a elles imputables. El tècnic municipal responsable de la instal·lació haurà
d’emetre un informe en qualsevol cas.

BONIFICACIONS
1. El 100 per cent de l’import de la quota de la taxa per a totes les entitats esportives que estiguin inscrites en
les federacions i/o consells esportius corresponents al seu esport, així com les inscrites en el Registre d’entitats
Esportives de la Direcció General de l’Esport, com també en el registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i que tinguin la seu social en el municipi d’Olesa de Montserrat.
2. La bonificació s’aplicarà exclusivament per dur a terme tasques relacionades amb l’esport i per a la seva
promoció, com entrenaments esportius, partits oficials i amistosos segons els calendaris de les federacions i/o
consells esportius corresponents. I altres actes, sempre que s’acordi que hi ha un interès municipal, previ acord
de la Junta de Govern Local, i a proposta del regidor d’Esports.
No s’aplicarà aquesta bonificació a la realització de qualsevol activitat que comporti l’abonament de cap quantia
dels participants per prendre part en la seva celebració; ni totes aquelles activitats que comportin l’obtenció
d’un benefici econòmic o en espècie al seu organitzador o a qualsevol dels seus participants.
3. Les entitats hauran de sol·licitar la bonificació per escrit i adjuntar els documents acreditatius de les condicions
abans esmentades per poder-ne gaudir.
La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 15 de maig de 2012, començarà a regir
a partir del dia següent a la seva publicació al BOP i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.

