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ORDENANÇA NÚM. 66 
 
PREU PÚBLIC PER SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL.LACIONS MUNICI-

PALS DE LLEURE BOSC TANCAT 
 
Article 1 Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per serveis prestats a les 
instal·lacions municipals de lleure Bosc Tancat, especificat en les tarifes que es contenen 
en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2 Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis prestats a que es refereix l'article anterior. En cas de tractar-se de 
menors d'edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els seus 
responsables legals. 
 
Article 3 Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la que es fixa en les tarifes 
contingudes en l'annex.  
 
Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el dipòsit previ de l'import total 
del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o 
de la autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
municipal. 
 
Article 4 Obligació del pagament 
 
L'obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la utilització dels 
serveis especificats en l'annex corresponent. 
 
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic 
 
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament del domini públic el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu 
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de dipositar prèviament el 
seu import. 
 
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantia igual al valor 
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 
 
Article 6 Normes de gestió 
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El preu públic es recaptarà pels concessionaris del servei. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles, va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès el dia 10 de novembre de 1993 i modificada pel 
Ple de l'Ajuntament en la sessió que es va fer el dia 19 de juny de 1997, el 30 d'octubre de 
2003, el 30 de desembre de 2004, 26 de maig de 2005 i 25 d’octubre de 2007. 
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ANNEX TARIFES 
 

 
ENTRADA (Durant els 3 mesos d'estiu) 
 
 Més de 15 anys 9-15/jubilats 6-9 anys 2-6 anys 
 
Festius: 6,12€ 3,14€ 1,73€ 0,67€ 

Feiners: 4,06€ 2,31€ 1,26€ 0,55€ 
 
Gratuït: menors de 2 anys; menors de 6 anys residents a Cerdanyola. 
 
Entrada lliure des de les 7 de la tarda. 
 

BARBACOES 

Per utilització: 5,79€ 

Per la llenya necessària: 5,79€ 
 
SERVEIS 
 
LLOGUER 

Taula i 6 cadires 5,79€/dia 
Taula petita i 4 cadires 4,63€/dia 
Cadira 1,15€/dia 
Parasol 1,73€/dia 
Paellera 17,40€/dia 
Ampoller 41,78€/dia 
Congelador 41,78€/dia 
Magatzem zona barbacoes 69,67€/dia 
Gandula Platja Piscina 4,62€/dia 
Taquilles zona piscina 1,15€/dia 
 
CESSIONS 

Espai en exclusiva zona picnic 370,08 €/dia 
Espai en exclusiva zona bosc 308,40 €/dia 
Fluït elèctric per activitats particulars 37,01 €/dia 
Aixeta d’aigüa per activitats particulars 12,34 €/dia 
Equip de megafonia 77,10 €/dia 
Equip de música 154,20 €/dia 
 
HORES PERSONAL 
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Hora de personal sense maquinaria 15,42 € 
Hora de personal amb maquinaria 30,84 € 
Hora de personal especialitzat 30,84 € 
 
 
PARC LÚDIC ESPORTIU 

ENTRADA INFANTIL JUNIOR ADULT 
 (3 a 8 anys) (9 a 15anys) des de 16 anys 

Individual Cerdanyola 6,54€ 8,41€ 12,15€ 
Individual 8,41€ 10,28€ 14,02€ 
Família nombrosa Cerdanyola 5,60€ 7,48€ 11,21€ 
Família nombrosa 6,54€ 8,41€ 12,15€ 
Grups (10 a 25p) Cerdanyola 5,60€ 7,48€ 11,21€ 
Grups (10 a 25p) 7,48€ 9,35€ 13,08€ 
Grups (+25p) Cerdanyola 4,67€ 6,54€ 11,28€ 
Grups (+25p) 6,54€ 8,41€ 12,15€ 
 
 


