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Els equipaments municipals
esportius també estrenen noves
tarifes
Amb el 2013, Solsona aplicarà noves tarifes pel servei de banys, dutxes, piscines, instal·lacions
esportives i altres serveis semblants, segons s'indica a continuació:

Pavelló
- Per utilització de cada pavelló esportiu per a activitats o manifestacions esportives de caràcter
lucratiu per sessió i dia .....357,00 ?/dia
- Per utilització de cada pavelló esportiu per a activitats o manifestacions no esportives de caràcter
lucratiu per sessió i dia 1.407,00 ?/dia
- Per utilització de cada pavelló esportiu per a activitats o manifestacions no esportives de caràcter no
lucratiu per sessió i dia.......................... 757,00 ?/dia
- Ús local sala gran i local social del pavelló.............. 33,00 ?/dia
- Utilització de pistes dels pavellons poliesportius, per cada una. 19,50 ?/hora
- Per utilització de cada pavelló esportiu, si a més es vol calefacció ........ 265,00 ?
- Per utilització de cada pavelló esportiu, caldrà presentar una fiança que es retornarà una vegada
comprovat que no hi hagi cap desperfecte per l'ús.... 721,00 ?

Rocòdrom
- Per utilització del rocòdrom ............................. 2,00 ?/pers/hora
(socis Centre Excursionista del Solsonès gratuït)

Tennis
- Utilització de pistes de tennis (Greenset),
per cada una ................................................................5,20 ?/hora
- Utilització pista de terra............................................6,50 ?/hora
- Utilització pista de frontó .........................................4,20 ?/hora
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- Utilització pista de pàdel ..........................................7,00 ?/hora
- Utilització pista de mini tennis......................... 1,50 ?/pers/hora
(socis Club Tennis Solsona gratuït)
- Fitxes de llum (socis CTS) .......................................2,00 ?/hora
- Fitxes de llum ..........................................................3,00 ?/hora
- Lloguer raquetes de pàdel................................. 2,00 ?/pers/hora

Futbol
a) Lloguer del camp de futbol 11 (2 hores)
PARTITS OFICIALS I/O AMISTOSOS

Lloger del terreny de joc + il·luminació + vestidors
Lloguer del terreny de joc + vestidors
Lloguer del terreny de joc + il·luminació
Lloger
del
terreny
dejoc

Entitats federades de Solsona
98
92'5
86'5
81

Entitats federades del Solsonès
130
123'5
118'5
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113

Entitats de fora de la comarca
163
156'5
151'5
146

Entrenaments entitats federades de Solsona
33
28
21'5
16'5

Entrenaments entitats federades de la comarca
38
33
28
21'5

Entrenaments entitats federades de fora de la comarca
54'5
44'5
38
33
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b) Lloguer del camp de futbol 7 (1 hora i 30 minuts)
PARTITS OFICIALS I/O AMISTOSOS A B C D

Lloger del terreny de joc + il·luminació + vestidors
Lloguer del terreny de joc + vestidors
Lloguer del terreny de joc + il·luminació
Lloger
del
terreny
dejoc

Entitats federades de Solsona
49'5
46'5
44'5
40

Entitats federades del Solsonès
65
63
60
57'5

Entitats de fora de la comarca
81'5
78
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75
73

Entrenaments entitats federades de Solsona
16'5
14'5
11'5
9'25

Entrenaments entitats federades de la comarca
21'5
16'5
14'5
11'5

Entrenaments entitats federades de fora de la comarca
28
21'5
19'5
15'5

c) Lloguer del camp de futbol (2 hores) per a públic en general

Lloger del terreny de joc + il·luminació + vestidors
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Lloguer del terreny de joc + vestidors
Lloguer del terreny de joc + il·luminació
Lloger
del
terreny
dejoc

Públic solsoní
49'5
44'5
38
33

Públic de la comarca
54'5
49'5
44'5
39

Públic de fora de la comarca
65
60
54'5
49'5

Campionat 12 Hores
346
341
336
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330

Campionat 24 Hores
649
639
628
595

d) Lloguer del camp de futbol 7 (1 hora i 30 minuts) per a públic en general

Lloger del terreny de joc + il·luminació + vestidors
Lloguer del terreny de joc + vestidors
Lloguer del terreny de joc + il·luminació
Lloger
del
terreny
dejoc

Públic solsoní
33
28
22'5
17'5

Públic de la comarca

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/6191/equipaments-municipals-esportius-tambe-estrenen-noves-tarifes
Pagina 7 de 9

38
33
28
22'5

Públic de fora de la comarca
43
38
33
28

Campionat 12 Hores
216
211
206
201

Campionat 24 Hores
433
422
412
399

*L'activitat federada es considerarà iniciada l'1 d'agost i finalitzarà el 20 de juny, de cada any.
**Estades esportives, campionats de més d'un dia, campionats vinculats a alguna entitat,... els
preus es valoraran segons l'activitat, durada i utilització programada.
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Piscines
Abonaments
- Abonament per a menors de 15 anys 27 ¤/10 entrades 72 ¤/temp
- Abonament per a persones de 15 a més 32 ¤/10 entrades 99 ¤/temp
- Abonament familiar 62 ¤/15 dies 135 ¤/temp
- Abonament per a jubilats i pensionistes 18 ¤/10 entrades 41,50 ¤/temp
Entrades
- Menors de 15 anys 3,50 ¤/dia 3,20 ¤/dia/carnet jove
- Persones de 15 o més anys 4,00 ¤/dia 3,70 ¤/dia/carnet jove
- Jubilats i pensionistes 2,50 ¤/dia
Preus cursets
- Cursets de natació 9,00 ?/setmana
(2 dies a la setmana)..............................................9,00 ?/setmana
- Cursets de natació.............................................13,50 ¤/setmana
- Cursets de natació (2 dies a la setmana)...............28,00 ?/1 mes
- Cursets de natació.................................................44,00 ?/1 mes
- Jubilats i pensionistes.........................................6,00 ?/setmana
- Jubilats i pensionistes............................................18,00 ?/1mes
Activitats esportives
- Escola esportiva 31,50 ¤/setmana 54,00 ¤/15 dies
- Escola esportiva 84,50 ¤/3 setmanes 106 ¤/mes
Descompte família nombrosa ................................................25%
Descomptes família monoparental.........................................25%
Descompte segon germà (aplicable a tots els
germans apuntats) ..................................................................10%
Descomptes per grups de 15 o més persones.........................10%
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