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Art. 1. Concepte 
 
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi 
estableix el preu públic per serveis d’activitats físiques i esportives,  que especifica en les 
seves tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta 
ordenança. 
 
Art. 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o 
entitats a favor de les quals es prestin els serveis. 
 
Art. 3. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, serà aquella que es fixa en les 
tarifes contingudes a l'annex I, II, i III. 
 
Art. 4.  Normes de Gestió 
 
Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat. 
 
Art. 5. Obligació de pagament 
 
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment 
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat. 
 
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de 
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públic regulats en aquesta ordenança. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de 
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars 
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment 
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes 
vençut, a partir del dia 1 del mes següent. 
 
 
Art. 6. Bonificacions 
 
Les que s'especifiquen a l'Annex II 
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Art. 7. Revisió de preus 
 
Per a qualsevol modificació de preus de les diferents activitats regulades en aquesta 
ordenança, es podrà procedir a l’augment dels mateixos previ acord i conformitat per la 
Comissió Municipal de Govern. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, i començarà a aplicar-se a partir del 1 de març de 1994. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de 
1998, i regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
Aprovació: 1 de febrer de 1994 
Modificació el 24 d’octubre de 1995 
Modificació l’u d’octubre de 1996 
Modificada el dia 3 d’octubre de 2000 
Modificada el dia 3 de febrer de 2004.  
Ajuntament Ple. Acord 13. Publicació edicte 11.02.2004, número 36, pàgina 52 
Modificada el dia 19 de juliol de 2004. Publicació edicte (BOP núm. 183 pàg.42) 
Modificada el dia 25 d’abril de 2005 
Modificada el dia 7 de juny de 2005  
Modificada el dia 4 de juliol de 2005 
 
Modificada  
Òrgan competent: Junta de Govern Local 
Acord núm. 25 
Data acord: 18.07.2005 
Publicació Edicte: BOP núm. 188, pàgina 88, de data 08.08.2005. Edicte núm. 
022005018413 
 
Modificada 
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament 
Acord núm. 07 
Data acord: 17.01.2006 
Publicació Edicte: BOP núm. 27, pàgina 55, de data 01.02.2006. Edicte núm. 022006002060 
 
Modificada 
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament 
Acord núm. 10 
Data acord: 13.06.2006 
Publicació Edicte: BOP núm. 148, pàgina 39, de data 22.06.2006. Edicte núm. 
022006017110 
 
Modificada  
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament 
Acord núm. 5 
Data acord: 16.01.2007 
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Publicació Edicte: BOP núm. 26, pàgina 31, de data 30.01.2007. Edicte núm. 022007002206 
 
Modificada  
Òrgan competent: Junta de Govern Local  
Acord núm. 31 
Data acord: 07.05.2007 
Publicació Edicte: BOP núm. 139, pàgina 33, de data 11.06.2007. Edicte núm. 
022007016619 
 
Modificada 
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament 
Acord núm.  
Data acord: 23.01.2008 
Publicació Edicte: BOP núm. 32, pàgina 62, de data 06.02.2008. Edicte núm. 022008002657 
 
Modificada 
Òrgan competent: Junta de Govern Local  
Acord núm. 17 
Data acord: 28.01.2008 
Publicació Edicte: BOP núm. 35, pàgina 26, de data 09.02.2008. Edicte núm. 022008003151 
 
Modificada 
Òrgan competent: Junta de Govern Local 
Acord núm. 15 
Data acord: 21.12.2009 
Publicació edicte: BOP núm. 313, annex IV, Pàgina 34. Data 31.12.2009. Edicte 
022009039640 
 
Modificada  
Òrgan competent: Junta de Govern Local. 
Acord núm.19 
Data acord: 03.05.2010. 
Publicació edicte al BOP núm.137  pàgina 137, data 09.06.2010. Edicte 022010017697 
 
Modificació PLE. Data 24.11.2010. Acord núm. 5 
Publicació edicte al BOP data 10.12.2010. Edicte 022010034934 
 
Modificació Junta de Govern Local.Data.18.04.2011.Acord núm.23 
Publicació edicte BOPB de 12 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 
022011011323. 
 
Modificació Ple.Data.21.12.2011.Acord núm.11 
Publicació edicte BOPB de 29 de desembre de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 
022011032131. 
 
Modificació Junta de Govern Local.Data.09.01.2012.Acord núm.9 
Publicació edicte BOPB de 8 de febrer de 2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012002656. 
 
Aprovació Ple. Data 25.07.2012.  
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120018968 
 
Modificació Junta de Govern Local.Data.30.07.2012.Acord núm.32 
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Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120019035 
 
Aprovació. Ple.Data.26.09.2012.Acord núm.10 
Publicació edicte BOPB. 31.12.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012030425 
 
Modificació. Ple.Data.19.12.2012.Acord núm.07 
Publicació edicte BOPB. 31.12.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012029815 
 
Modificació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 08 
Publicació edicte BOPB 6 de maig de 2013. CVE-Núm. de registre 022013010420 
 
Modificació. Ple. Data 29.04.2013. Acord núm. 30 
Publicació edicte BOPB 29.04.2013. CVE-Núm. de registre 022013010993 
 
Modificació. Ple. Data 29.01.2014. Acord núm. 4 
Publicació edicte BOPB 06.02.2014. CVE-Núm. de registre 022014002399 
 
Establiment nou preu públic. Ple. Data 18.11.2015. Acord núm. 9 
Anunci BOPB 26.11.2015. CVE-022015025669 
Edicte BOPB 08.02.2016. CVE-022016001537 
 
Modificació Ple de data 25 de juliol de 2018 
Publicació Anunci d’aprovació inicial al BOPB de data 31 de juliol de 2018 
CVE 2018030784 
Publicació Edicte d’aprovació definitiva al BOPB de data 28 de setembre de 2018 
CVE 2018035607 
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Annex I. Quadre de tarifes 

 
Aprovació de l’establiment del preu públic del torneig de les 48 hores de futbol sala 
Aprovació. Ple de data 18 de novembre de 2015. Acord 9 
Anunci BOPB 26.11.2015. CVE-022015025669 
Edicte BOPB 08.02.2016. CVE-022016001537 
 
Tornet de les 48 hores de futbol sala. Preu públic per equip: 80,00 euros 
 
 
Modificació preu públic del Quercus 
Aprovació modificació. Junta de Govern Local. Data: 29.04.2013. Acord: 30 
Publicació edicte BOPB. 9 de maig de 2013. Edicte. CVE-Núm. registre: 022013010993 
 

Concepte Preu actual Preu públic anterior 

Quercus 100,00 € 75,00 € 

 
 
Preu públics corresponents la lliga d’estiu de futbol sala i lliga de futbol 7 
Aprovació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 08 
Publicació edicte BOPB. 6 de maig de 2013. Edicte. CVE-Núm. registre: 022013010420 
 
Lliga d’estiu de futbol sala .................................................................... 180,00 euros/equip 
Lliga de futbol 7 .................................................................................... 125,00 euros/equip 
 
 
Preu públic lliga d’hivern de futbol sala 
Aprovació. Ple.Data.26.09.2012.Acord núm.10 
Publicació edicte BOPB. 31.12.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012030425 
 
Preu públic de 650,00 euros per equip 
 
Modificació preus públics activitat de karate. Curs 2012/2013 
Modificació Junta de Govern Local.Data.30.07.2012.Acord núm.32 
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120019035 
 

Concepte  Import 

Matrícula petits (*) 25,00 euros 

Karate petits 2 dies/setmana 23,65 euros 

Karate petits 3 dies/setmana 27,50 euros 

Karate adults 4 dies/setmana 40,00 euros 

Kobudo 20,00 euros 

(*) A partir del mes de març de cada curs la matrícula es bonificarà amb el 100% 
 
Aprovació preus públics activitat de karate 
Aprovació Ple. Data 25.07.2012.  
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120018968 
 
Karate adults 2 dies/setmana: 30.00 euros/mes 
Karate adults 3 dies/setmana: 36,30 euros/mes 
 
Modificació preu públic activitat de ioga 
Junta de Govern Local 09.01.2012. Acord núm.9 
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Publicació Edicte BOPB de data 8 de febrer de 2012 
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012002656. 
 
Ioga (quota trimestral) ..........................................................................................   25,00 € 
 
 
Modificació preus públics piscina municipal 
Modificació. Ple. Data 29.01.2014. Acord núm. 4 
Publicació edicte BOPB 06.02.2014. CVE-Núm. de registre 022014002399 
 
QUOTA D’INSCRIPCIÓ 
 
-     Pre-Infantil              0,00 EUR   
-     Infantil (de 6 a 15 anys)    30,00 EUR  
- Adult ( de 16 a 64 anys)    30,00 EUR    
- Gent Gran / assimilats    30,00 EUR    
- Familiar (a partir del 4rt membre) (*)    0,00 EUR   

 
- En la quota d’inscripció el segon membre de la unitat familiar tindrà un 25% de  
       descompte. 
- Les persones de 65 anys o més tindran la matrícula gratuïta, la primera vegada que  

s’inscriguin. 

QUOTA D’ABONAMENT GENERAL 

(sense límits horaris) 
 
-    Pre-infantil                       0,00 EUR   
-    Infantil      27,79 EUR    
-    Adult      43,30 EUR    
-    Gent Gran / assimilats    29,17 EUR   
    
- Familiar (a partir del 3r membre) 15 % descompte a tota la família(*)  
-     Les persones que abonin d’un cop la quota d’un any tenen un 15 % de descompte. 

QUOTA D’ABONAMENT “DESPERTADOR” 

(vàlid els dies feiners de 7 a 9h) 
 
- Adult       25,79 EUR 

QUOTA D’ABONAMENT MATINAL 

(vàlid els dies feiners de 7 a 14h ) 
 

- Adult      32,55 EUR    
- Gent gran / assimilats                20,17 EUR    
 
- Les persones en situació d’atur amb més de 40 anys i els pensionistes que acreditin uns 
ingressos bruts mensuals de 700 euros o inferiors tindran un 50% de descompte (en 
aquesta modalitat d’abonament) 

QUOTA MIGDIA 
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(Vàlida els dies feiners de 14 a 17h) 
 
- Adult       26,76 EUR   
 
 
 
QUOTA D’ABONAMENT VESPRE 
(de 20.30 h a 23.00  hores) 
 
- Adult       31,58 EUR  
   
QUOTA ABONAMENT ESTUDIANT 
(feiners de 7 a 17 hores més caps de setmana) 
 
- Estudiant reglat (de 16 a 25 anys)   29,92 EUR   

QUOTA D’ABONAMENT CAP DE SETMANA 

(des de les 15h del divendres fins les 14h del diumenge) 
 
- Infantil      18,69 EUR    
- Adult      29,67 EUR    
- Gent gran / assimilats    19,27 EUR 
 
QUOTA DUO 
(Quota general amb descompte per rebut únic, mínim dues persones) 
 
- Adult       37,95 EUR    

ENTRADA PUNTUAL DIÀRIA 

 
- Infantil        5,58 EUR    
- Adult        7,98 EUR    
- Gent gran / discapacitats        5,58  EUR 

NATACIÓ ESCOLAR 

(en horari lectiu) 
 
- De 3 a 5 anys (1 hora set)    42,29 EUR  (trimestre)  
- De 6 a 12 anys (1 hora set)    37,01 EUR  (trimestre)  
-     Preu especial P-4                                                 36,12 EUR  (trimestre)  

NATACIÓ ESCOLAR 

(en horari no lectiu) 
 

- De 3 a 5 anys ( 1 hora set)    46,58 EUR (trimestre)  
- De 6 a 12 anys ( 1 hora set)   41,00 EUR (trimestre) 

PISTES DE TENNIS  

( 1 hora d’ús) 
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                      Abonat              No abonat 
 
- Preu 1 hora pista           3,76 EUR    3,76 EUR  
- Preu abonament 10 tiquets              29,51 EUR               29,51 EUR 
- Preu persona            1,08 EUR    3,94 EUR  
- Llum artificial           5,11 EUR    5,11 EUR   
 

CURSOS DE NATACIÓ 

(Preu trimestre) 
                Abonat                          No abonat 
- De 3 a 5 anys (1h set)  44,06 EUR              58,74 EUR  
- De 6 a 15 anys (1h set)  25,84 EUR           51,68 EUR  
- De 6 a 15 anys (2h set)  39,94 EUR               79,88 EUR  
- A partir de 16 anys (2h set)  52,40 EUR             104,80 EUR  
- A partir de 16 anys (3h set)  72,84 EUR             145,69 EUR  
-     Nadons (1h set)                                76,65 EUR                          102,21 EUR  
- Inscripció      0,00 EUR                14,45 EUR 
 
 
ALTRES ACTIVITATS (matronatació) 
(Quota mensual) 
      Abonat   No abonat 
- Inscripció   0,00 EUR   15,92 EUR 
- Matronatació (2h set) 23,48 EUR   46,98 EUR 
 

PISCINA D’ESTIU 

Del 24 de juny al 10 de setembre per a la utilització del vas de piscina i el solàrium. 
 
- Preinfantil (0 a 5 anys)    0,00 EUR 
- Infantil (6 a 15 anys)    2,89 EUR 
- Adults      5,05 EUR 
- Majors de 65 anys    0,00 EUR 
- Preus grups (només casals de l’Ajuntament) 1,99 EUR 
- Abonament temporada             56,62 EUR 
- Abonaments residents la Garriga            42,17 EUR 
    

TASQUES ADMINISTRATIVES  

 
- Rebut retornat     3,10 EUR       
- Baixa temporal    7,50 EUR (mes, mínim tres mesos)   
- Canvi quota     3,80 EUR       
- Duplicat de carnet    3,80 EUR       
- Dipòsit de carnet    6,00 EUR       
 
(*) Quan es parla de «familiar» és imprescindible el mateix domicili i el mateix  
     compte corrent en la domiciliació bancària. 
-   Quota Empresa : les quotes s’establiran en funció de la demanda, prèvia  
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    consulta amb l’Ajuntament. 
-    L’abonament té incorporades les activitats de sala. 
 
TARIFES A APLICAR PER A L’ANY 2014 AMB IVA INCLÒS. 
 
 
“Curset de natació”. Grup d’alumnes USEE de l’IES Manuel Blancafort per al curs 
2007/2008 
Acord JGL de data 28.01.2008. Acord núm. 17 
Publicació Edicte BOP núm. 35, pàgina 26, de data 28.01.2008 
Curs: Curset de natació al grup USEE de l’IES Manuel 
Blancafort.............................................10,00 € 
 
1.16 Preus públics d’entrades d’estiu 
Ple ordinari 7 de juny de 2005. Acord núm. 7 
Publicació Edicte BOP núm. 114, pàgina 40, de data 17.06.2005 
Edicte núm. 02005013571 
Preus  de grups .................................................................................................... 2,18 € 
Preus especials Ajuntament ................................................................................0,66 € 
 
1.17 Preus públics Piscina descoberta 
Ple ordinari 13 de juny de 2006. Acord núm. 10 
Publicació Edicte BOP núm. 148, pàgina 39, de data 22.06.2006 
Edicte núm. 022006017110 
Entrada puntual adult .........................................................................................3,50 € 
Entrada puntual menors (de 6 a 15 anys) ...........................................................2,00 € 
Abonament temporada .......................................................................................40,00 € 
Grups (casals, campus, ...) .................................................................................25% 
descompte 
Menors de 6 anys ..............................................................................................Gratuït 
Majors de 64 anys ..............................................................................................Gratuït 
Horaris i normes 
Calendari: oberta del dia 22 de juny fins el 3 de setembre de 2006-07-19 Horari: de dilluns a 
divendres de 10.00 a 19.00 hores. Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 19.00 hores. 
Normativa 
a) Els abonats a la piscina coberta tindran dret a utilitzar la piscina descoberta dins l’horari 
habitual establert. 
b) L’aforament màxim de la piscina descoberta és de 300 persones. 
 
Gimnàstica Psicomotricitat 
Quota ..…………………….............................................................................  36,06 €/anual 
 
Karate. Curs acadèmic 2009-2010 
Òrgan competent: JGL 
Acord núm. 19. Data 21.12.2009 
Publicació edicte BOP núm. 313, annex IV, pàgina 34. Data 31/12/2009 
Edicte núm. 02009039640 
Concepte Preu 
Karate petits 2 dies a la setmana ...........................................................................................
 21,50 € 
Karate petits 3 dies a la setmana ....................................................................................25,00 
€ 
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Karate grans ...........................................................................................................33,00 € 
Kobudo .......................................................................................................................... 17,00 € 
Karate grans + kobudo .................................................................................................. 40,00 € 
 
Karate (Temporada 2004-2005) 
Drets matrícula: Petits  (menors de 14 anys): ……....................................................... 24,04 € 
Drets matrícula: Grans  (*) (majors de 14 anys): …………….............................................30,05 € 
Mensualitat petits (2 dies) ............................................................................................. 19,26 € 
Mensualitat petits (3 dies) ….......………………………………....................................... 22,47 €  
Mensualitat grans (4 dies) ............................................................................................ 30,00 € 
(*) A partir del mes de març de cada curs la matrícula es bonificarà amb el 100% 
 
Escola d’Atletisme 
Mensualitat ……………………………………………………………….............................   6,01 € 
 
Activitats esportives d’estiu.  Quota Quercus exercici 2010. 
JGL 03.05.2010, acord núm. 19. Publicat BOP núm.137 de 09.06.2010. Edicte 
022010017697. 
 Preu ……………………………………………………………………................................ 50,00€ 
 
Gimnàstica de manteniment 
Preu :…………………………………………………………………………........ 16,00 €/mensuals 
 
Torneig Volei platja. 2005 
JGL 04.07.2005. Acord núm. 16 
Publicació edicte. BOP 14.07.2005, núm. 167 pàgina 29 
Edicte núm. 022005016390 
Preu per equip participant ....................................................................................    10,00 € 
 
9. Gimnàstica per a gent gran i ioga 
JGL 18.07.2005. Acord núm. 25 
Publicació edicte. BOP núm. 188, pàgina 88, de data 08.08.2005 
Edicte núm. 022005018413 
Gimnàstica per a gent gran + ioga (quota anual) ................................................   60,00 € 
Ioga (quota anual) ...............................................................................................   25,00 € 
 

Annex II. Bonificacions 

 
Karate 
Reducció del 50% de la matrícula si tenen com a mínim un germà matriculat en la mateixa 
especialitat. 
Prestació del servei  
El servei consistirà en dues sessions setmanals (preferentment dilluns i dijous) .  
Lloc de prestació del servei : Gimnàs del Pavelló Polisportiu . 
Tot això es publica als efectes previstos en l'article 49.2 i 70.2, , de la Llei 7/1.986, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

Annex III. Preus de lloguer de les instal·lacions esportives municipals. (Quadre de tarifes) (*) 

 
JGL. 30.07.2012. Acord 17. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA 
 
Camp municipal d’esports 
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Competició i entrenament...................................................................... 36,98 € / hora 
Quota de llum artificial................................... ………………………...  8,01 € / hora 
Pavelló 
Competició i entrenament......................................................................30,82 €/ hora 
Quota llum artificial...............................................................................    6,16 €/ hora 
Pistes descobertes 
Entrenament i competició.......................................................................18,49 € / hora 
Quota llum artificial................................................................................   4,94 € / hora 
Prestació de servei 
L´usuari tindrà dret a la utilització del servei de vestidor i de dutxes. 
Només es llogarà la instal·lació, quan estigui lliure d´entrenament o competició. 
Aquests preus són amb IVA inclòs. 
 
 
Acord Ple de data 25 de juliol de 2018 
Publicació Anunci d’aprovació inicial al BOPB de data 31 de juliol de 2018 
CVE 2018030784 
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CVE 2018035607 
 
 
Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur 
a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a tothom. 

Bonificació* 100% 

Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur 
a terme activitats amb accés limitat als seus socis o persones convidades (actes 
gratuïts a porta tancada). 

Bonificació* 100% 

Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur 
a terme activitats benèfiques amb cobrament d’entrada. 

Bonificació* 100% 

Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur 
a terme activitats amb cobrament d’entrada. 

Bonificació* 100% 

Entitats sense ànim de lucre (entitats esportives no inscrites en el registre municipal 
d’entitats) per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a tothom. 

Bonificació* 100% 

Centres d’ensenyament públics, concertats i privats del municipi per dur a terme actes i 
activitats esportives amb entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa (en cas de 
coincidència en les dates de petició de la instal·lació tindrà prioritat el centre 
d’ensenyament públic). 

Bonificació* 100% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes amb 
cobrament d’entrada. 

Bonificació* 80% 

Centres d’ensenyament privats per dur a terme actes amb cobrament d’entrada. Bonificació* 0% 

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts. Bonificació* 100% 

Grups polítics per dur a terme actes de pagament. Bonificació* 60% 

Entitats, empreses o persones privades per dur a terme activitats benèfiques amb 
cobrament d’entrada. 

Bonificació* 80% 

Entitats, empreses o persones privades dedicades a l’organització d’esdeveniments 
esportius per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom. 

Bonificació* 0% 

Entitats, empreses o persones privades dedicades a l’organització d’esdeveniments 
esportius per dur a terme actes amb cobrament d’entrada. 

Bonificació* 0% 

 


