Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
ANNEX 2
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A LA
PRÀCTICA DE L’ESPORT I COM ESPAIS POLIVALENTS

1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS:
Pavelló Pl. Casernes:
- Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora ....................
- Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora ...............
- Gimnàs petit ....................................................................
- Gimnàs gran ...................................................................
- Sales polivalents .............................................................

(1) Euros (2) Euros
20,70
99,00
18,10
20,70
18,10

36,00
171,00
31,05
36,00
31,05

Pavelló Poliesportiu del Garraf:
- Ús esportiu, 1 pista/hora ..................................................
- Ús esportiu, 3 pistes/hora ................................................
- Ús no esportiu, 1 hora .....................................................
- Sales polivalents .............................................................

33,30
100,00
481,00
18,10

57,00
170,60
825,00
31,05

Pistes atletisme:
- Ús esportiu, 1 hora ..........................................................
- Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...........................
- Ús no esportiu, 1 hora .....................................................
- Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ......................
- Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora ........................
- Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial)
- Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora ....................
- Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ......................
- Camp central, ús esportiu, 1 hora ....................................
- Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) .....
- Camp central, ús no esportiu, 1 hora ...............................
- Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) .
- Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora .....................................
- Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ......
- Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ................................
- Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum artificial) ..
- Gimnàs grup/hora ............................................................
- Espai de Tir amb Arc, 1 hora ...........................................
- Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) ............

18,50
20,30
96,00
100,00
18,50
24,00
96,00
118,00
18,50
20,30
96,00
100,00
120,30
133,40
481,00
503,00
21,00
18,50
20,30

31,70
31,70
164,65
171,00
31,70
37,45
164,65
202,00
31,70
35,20
164,65
171,00
201,00
223,00
825,00
850,00
36,00
31,70
35,20

20,70
19,30

35,50
32,80

Pista poliesportiva de la Collada:
- Per hora d’utilització tota la pista .................................
- Per hora d’utilització meitat de la pista ........................
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2020 (Nº 26 Annex 2)

1

- Ús no esportiu, 1 hora .................................................

96,00

165,00

2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI (1) Euros (2) Euros
ESTABLERT
Expedició targeta identificativa ...............................................
1,50
1,50
Adults:
• Tiquet diari ...........................................................................
• Abonament mensual ...........................................................
• Abonament trimestral ..........................................................
• Abonament anual, federats .................................................
• Abonament anual, no federats...............................................
• Abonament 10 entrades .....................................................

2,20
14,05
29,00
43,50
43,50
16,20

2,20
14,05
29,00
43,50
89,55
16,20

Joves:
• Tiquet diari ....................................................................
• Abonament mensual ....................................................
• Abonament trimestral ..........................................................
• Abonament anual, federats .................................................
• Abonament anual, no federats...............................................
• Abonament 10 entrades .....................................................

1,85
10,70
22,05
33,10
33,10
11,90

1,85
10,70
22,05
33,10
66,20
11,90

Gaudiran d’accés gratuït a les pistes d’atletisme fins a les 17,00 hores els aturats i les persones
amb discapacitat.
3) COMPLEX DE FUTBOL:
Estadi (1 hora) .............................................................……
Estadi (1 hora) llum artificial ...............................................
Estadi (1 hora) ús no esportiu ............................................
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial .......................

(1) Euros (2) Euros
48,05
83,00
72,85
125,25
234,00
404,00
260,00
450,00

Camp 1 (1 hora) .................................................................
Camp 1 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .....................

40,60
55,50
197,00
213,00

74,60
99,40
363,00
383,00

Camp 2 (1 hora) .................................................................
Camp 2 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .....................
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més econòmica
respecte de la quota del camp sencer.

34,05
48,75
164,25
180,00

62,10
89,05
299,00
320,00

20,00

35,50

Sala Polivalent (1 hora)
(1) Tarifa reduïda:
(2) Tarifa normal:

Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú.
Resta d’usuaris.
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NOTES COMUNES ALS ANTERIORS NÚMEROS 1, 2 i 3
A) Bonificacions
BONIFICACIONS:
Percentatge
Gaudirà de bonificació en els percentatges indicats la utilització per
entrenaments i competicions de les instal·lacions especificades en els
anteriors números 1), 2) i 3) pels usuaris següents:
- Els centres escolars públics
100 %
- Els centres escolars concertats
75 %
- Les entitats esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal
d’Entitats
100 %
- Les entitats no esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre
Municipal d’Entitats
75 %
- Els col·lectius privats de la ciutat que participin en les activitats
organitzades o coordinades per la Regidoria d’Esports
50 %
B) Equipaments
Els grups que accedeixin a les instal·lacions esportives hauran d’anar acompanyats
d’un tècnic titulat.
La utilització de les instal·lacions inclou: la utilització dels vestidors i el material
complementari que disposa el recinte, establint-se un temps d’ús mínim de una hora
o fracció que ha d’incloure la preparació i el tancament, excepció feta de les pistes
d’atletisme per entrenaments i usos esportius a les quals el temps d’ús mínim de
una hora o fracció s’haurà de realitzar durant el període d’obertura de la instal·lació.
En cas de superar el temps establert s’aplicaran els preus de manera proporcional.
L’ús d’aquestes instal·lacions està supeditat a les necessitats de les diferents àrees
de l’Ajuntament.
C) Personal
Aquestes instal·lacions caldrà que estiguin ateses pel personal (Conserge) de la
Regidoria d’Esports. El lloguer inclou el conserge esportiu durant el seu horari
laboral.
D) Consergeria
Quan la utilització de les instal·lacions esportives es realitzi en horaris en que no es
disposi de servei de consergeria, al cost del lloguer de la instal·lació s’haurà d’afegir
el cost de la consergeria segons els preus següents:
Dia feiner ............................. 28,00 € / hora o fracció
Dia festiu ............................. 30,60 € / hora o fracció
E) Neteja
Quan la utilització de les instal·lacions esportives necessiti servei de neteja, al cost
del lloguer de la instal·lació s’haurà d’afegir el cost de la neteja, calculat d’acord
amb el temps que determinin els gestors de la instal·lació, segons els preus
següents:
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Dia feiner ............................. 28,00 € / hora o fracció
Dia festiu ............................. 34,22 € / hora o fracció
F) Extres
A la utilització de les instal·lacions s’inclourà els extres que es generin per bateco,
manteniment, energia extra, serveis sanitaris, policia local, o empreses de
seguretat, pla d’evacuació i altres, d’acord amb les característiques de la utilització.
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de
la recaptació obtinguda.
Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia
de la qual es calcularà en funció de la utilització.
G) Preu Total
El preu total a satisfer pels usuaris serà el resultat de sumar al preu del lloguer de
la instal·lació, els preus, si procedeixen segons la regulació anterior, de consergeria,
neteja, extres, percentatge de recaptació, i fiança.

(1) €

(2) €

120,30
133,40
481,00
503,00

201,00
223,00
825,00
825,00

• Expedició targeta identificativa ...........................................

1,50

1,50

• Tiquets i Abonaments Adults:
- Tiquet diari ......................................................................
- Abonament mensual ......................................................
- Abonament trimestral .....................................................
- Abonament anual, federats ............................................
- Abonament anual, no federats .......................................
- Abonament 10
entrades......................................................

2,20
14,05
29,00
43,50
43,50

2,20
14,05
29,00
43,50
89,55

16,20

16,20

• Tiquets i Abonaments Joves:
- Tiquet diari .....................................................................
- Abonament mensual ......................................................
- Abonament trimestral .....................................................
- Abonament anual, federats ............................................
- Abonament anual, no federats .......................................
- Abonament 10 entrades .................................................

1,85
10,70
22,05
33,10
33,10
11,90

1,85
10,70
22,05
33,10
66,20
11,90

Obertura fora d’horari i lloguer no esportiu, per hora ...............

96,00

96,00

4) CIRCUIT MUNICIPAL CICLISME
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora .......................................
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ........
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ..................................
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ....
USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI ESTABLERT
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(1) Tarifa reduïda:
(2) Tarifa normal:

Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú.
Resta d’usuaris.

5) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA:
A) Entrada diària

Euros
4,00

B) Bons 10 entrades (amb tarja federativa de la FEEC o FEDME modalitat C o D):
- Soci de la Talaia ...............................................................................................
- Soci d’altres entitats ..........................................................................................

60,00
140,00

C) Extraescolars:
- Matricula ..........................................................................................................
- Quota mensual, utilització 1 dia per setmana .................................................
- Quota mensual, utilització 2 dies per setmana ...............................................
- Quota mensual, utilització 3 dies per setmana ...............................................

40,00
35,00
45,00
55,00

D) PAE (tots els dies del calendari escolar, de 9 a 13 matí i de 15 a 17 tarda) ...

92,00

E) Campus estiu i altres activitats (nens de 4 a 13 anys):
- 1 hora ............................................................................................................
- 2 hores ............................................................................................................
- 3 hores ............................................................................................................

56,00
92,00
128,00

Horari de les activitats: de dilluns a divendres de 9 a 12 hores.
Cada sol·licitud d'activitat només podrà triar un o dos dies per setmana dins
l'horari establert.
6) ABONAMENTS CEM PARC DEL GARRAF I CMES ESPORTIU LA PISCINA:

Adults
Infantils
Jove 25
Majors de 65 anys
Pensionistes
Bonus aturats + 1 any
Tarifa Plana Cap de família
Segon familiar major de 16 anys
Tercer familiar major de 16 anys
Quota Empreses
Quota Agents Policials
Quota aturat
Pàdel Adult
Pàdel Infantil
Pàdel Col·lectiu
Pàdel Cap de Família
Pàdel Família

Matrícula
(1)

Tot el dia

58,13 €
52,82 €
58,13 €
52,82 €
52,82 €
29,07 €
58,13 €
58,13 €
31,58 €
58,13 €
58,13 €
58,13 €
58,13 €
58,13 €
58,13 €
58,13 €
58,13 €

48,95 €
27,38 €
39,95 €
38,80 €
47,23 €
24,47 €
108,92 €
----34,90 €
31,85 €
37,90 €
27,50 €
11,60 €
19,00 €
60,00 €
---

Matins i
caps de
setmana
39,95 €
----29,90 €
36,94 €
19,97 €
-----------------------
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Pàdel Parelles
Pàdel Parelles 2on Familiar
Baixa temporal
Quotes a extingir (3):
Low Cost
Majors de 60 anys
Jove (16 A 29 ANYS)
Antics
Natació infantil
Natació 2009-2012
Majors de 60 anys (antics)

58,13 €
58,13 €
---

47,00 €
--12,45 €

Tot el dia
--38,80 €
39,95 €
31,00 €
17,10 €
31,00 €
21,80 €

Matins
33,56 €
29,90 €
-----------

------Vespre
38,07 €
-------------

------Migdia
38,07 €
-------------

(1) La matrícula a satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família, i només és
satisfà al moment de donar-se d’alta.
(2) Tarifa aplicable només al CMES ESPORTIUlaPISCINA amb ús exclusiu del CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
(3) Aquestes modalitats d’abonaments no són accessibles (Matrícula no accessible) a noves
persones i s’extingiran en el moment que no existeixi cap persona antiga abonada en la
modalitat d’abonament.

Sobre les tarifes indicades es podran aplicar reduccions de fins al 100% en campanyes
de captació d’abonats.

7) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS:
Adults Entrada Instal·lació
Infantils Entrada Instal·lació
Menors 5 anys
Lloguer d’armariets, per mes
Lloguer d’armariets, dipòsit
Lloguer de tovallola
Bonus lloguer de tovallola, per mes
3D
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’
Reposició carnet
Despeses rebut retornat
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP
Pilates, preu abonat per sessió de 60’
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’
Petit parc, nen abonat, per tarda
Petit parc, fill/filla abonat, per hora
Petit parc, nen no abonat, per hora
Bonus petit parc, per mes
Activitat Club spinning, per mes
Activitat Club Caminades, per mes

(1)
8,23 €
4,03 €
Gratuït
5,12 €
11,77 €
1,01 €
12,61 €
10,87 €
36,89 €
46,12 €
4,31 €
1,98 €
49,32 €
44,30 €
54,09 €
-------------

(2)
8,23 €
4,03 €
Gratuït
5,12 €
11,77 €
1,04 €
12,61 €
10,87 €
36,89 €
46,12 €
4,31 €
1,98 €
49,32 €
----1,04 €
1,04 €
2,08 €
10,52 €
5,89 €
5,89 €

(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP)
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF
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NOTA COMÚ ALS NÚMEROS 6 I 7
Les quotes corresponents a Matrícula Adults, Abonaments Mensuals (modalitats Tot el dia
i Matins) i Entrades puntuals Adults de l’Esportiu La Piscina i el Complex esportiu municipal
Parc del Garraf, gaudiran d’una bonificació del 50% pels usuaris que compleixen les
condicions següents:
- Estar en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any al moment de formalitzar el
servei.
- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 24.1 de l’Ordenança
Fiscal General.

8) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF
MODALITATS D’ABONAMENTS:
Infantil: Persones infants de 9 a 17 anys.
Adult: Persones a partir de 18 anys.
Familiar monoparental: Persona adulta i 1 menor de 9 a 17 anys).
Familiar 2 membres: Persones adultes.
Familiar a partir de 3 membres: Nuclis familiar amb 3 o més membres (mínim 2 adults).
Col·lectius: Col·lectius amb forma jurídica o persona física amb activitat professional de
10 membres i endavant.

FRANGES HORÀRIES:
Franja horària 1: Franja horària vall de dilluns a divendres de 9 a 17,15 hores i dissabtes
i diumenges a partir de les 14 hores.
Franja horària 2: Franja horària punta de dilluns a divendres a partir de les 17,15 hores i
dissabtes i diumenges fins a les 14 hores.
Les franges horàries es podran modificar segons es determini la condició d’hora vall i
punta derivat de la demanda, amb prèvia comunicació als usuaris amb una antelació
mínima de 30 dies.
En el cas de les matrícules es podran aplicar descomptes en períodes de promoció d’un
50% en el cas de famílies nombroses de classe normal i del 100% en el cas de famílies
nombroses de classe especial i persones en situació d’atur, així com a col·lectius o
períodes que es determinin.

TARIFES:
Modalitats d’abonament - Club Pàdel Vilanova
Tipus d’abonament
Infantil (de 9 a 17 anys)
Adult (=> 18 anys)
Familiar 2 membres
(2 membres adults =<17 anys)

Modalitat d’accés
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG

Tipus
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
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Preu sense
IVA (1)
16,96 €
8,70 €
25,88 €
21,90 €
43,74 €
38,02 €

Familiar monoparental
(1 Adult + 1 menor de 9 a 17 anys)
Familiar 3 membres i endavant
(Mínim 2 adults)
Col·lectius (10 membres i endavant)

Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

40,17 €
34,71 €
58,02 €
48,76 €
23,21 €
14,88 €

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats.

Despeses inscripció - Club Pàdel Vilanova (1)
Tipus d’usuari

Modalitat
d’accés

Tipus

Forma pagament

Infantil (de 9 a 17 anys)
Adult (=>18 anys)
Familiar 2 membres (2 membres adults =<18 anys)
Familiar 3 membres i endavant (Mínim 2 adults)
Col·lectius empresarials (10 membres i endavant)
Abonats CEM PdG i CEM ElP

Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats

Titular
Titular
Tots membres
Tots membres
Tots membres
Tots membres

Moment inscripció
Moment inscripció
Moment inscripció
Moment inscripció
Moment inscripció
No procedeix

Preu
sense IVA
(2)
41,32 €
61,98 €
82,64 €
123,97 €
206,61 €
---

(1) Les despeses d’inscripció (matrícula) únicament seran satisfetes per l’usuari en el moment de donar-se d’alta.
(2) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 100%, 50% i/o 25%, sobre
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats

Altres Serveis - Club Pàdel Vilanova (1)
Tipus d’usuari
Assegurança d’accidents (2)
Rebut retornat

Modalitat
d’accés
Totes
Totes

Preu sense
IVA (2)
4,96 €
3,31 €

Tipus
Anual - Individual
1 rebut retornat

(1) L’assegurança d’accidents s’abonarà indistintament en l’època d’inscripció i únicament estaran excloses
les persones amb llicència federativa de Pàdel.
(2) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats.

Escola infantil de Pàdel - Club Pàdel Vilanova (1)
Concepte (Euros/persona i mes)
Bonus mensuals, sessions de 60 minuts (Iniciació: 6
alumnes / Baby: 8 alumnes):
- Un dia per setmana
-

Dos dia per setmana

Tecnificació, sessions de 75 minuts (màxim 4 alumnes)
- Un dia per setmana
-

Dos dia per setmana

Tipus

Preu sense IVA

Abonat
No abonat
Abonat
No abonat

28,93 €
29,75 €
54,55 €
59,02 €

Abonat
No abonat
Abonat
No abonat

38,02 €
39,67 €
71,90 €
75,21 €

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%,
sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats.

Casals infantils d’estiu - Club Pàdel Vilanova (1) - Perfeccionament
Concepte (Euros/persona i quinzena/setmana)
Grup de 6 i 7 anys - 5 dies / quinzena

Tipus
Amb menjador
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Grup de 6 i 7 anys - 5 dies / setmana
Grup de 8 i 9 anys - 5 dies / quinzena
Grup de 8 i 9 anys - 5 dies / setmana
Grup de 10 a 16 anys - 5 dies / quinzena
Grup de 10 a 16 anys - 5 dies / setmana

156,20 €
128,10 €
86,78 €
197,52 €
156,20 €
128,10 €
86,78 €
197,52 €
156,20 €
128,10 €
86,78 €

Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o
5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats

Programes escolars - Club Pàdel Vilanova (1)
Concepte (Euros/persona/dia setmana/curs)
Preu sense IVA
1r Curs Primària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
2n Curs Primària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
Resta Cursos Primària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
Educació Secundària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o
5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats

Programa de promocions - Club Pàdel Vilanova (1)
Concepte (% descompte/preu/servei i/o persona)
Dilluns i Divendres 'Boixos'
Caps de setmana d’estiu (Juliol i Agost)
Vacances d'Agost i Nadal
Promoció Matins
Programa 'Prova'
Programa 'Clínics inicia’t al Pàdel'
Promoció Altes Abonats

Franges
1
2
1
2
1
2
Hores especials
Hores especials
Hores especials
Hores especials
Hores especials
Hores especials
1
2

% Dte Sobre Preu
Hora/Pista
-50%
-40%
-40%
-20%
-60%
-50%
-50%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
0%

(1) Totes les promocions estaran definides amb una data d’inici i fi i aquestes hauran d’acollir-se a la
concreció dels períodes d’oferta.

Tarifes de les Cessions d’ús dels espais esportius i classes personals de pàdel
Franja Horària 1
Concepte

Tipus Servei

No abonat

Abonat
PdG
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Tipus
quota

PISTA DE PÀDEL
Pista doble descoberta
Pista de pàdel
Llum pista de pàdel

Ús puntual 1 h - general
Ús puntual 1 h - general

12,73 €
3,31 €

9,09€
2,81 €

No abonat

Abonat
PdG

3,64 €
2,81 €

(a)
(a)

CLASSES PÀDEL
Concepte

COACH

Entrenament personals
Servei individual
Servei individual
Entrenament personals
Servei 2 persones
Servei 2 persones
Entrenament personals
Servei 3-4 persones
Servei 3-4 persones
Sessions
Servei individual
Servei individual
Servei 2 persones
Servei 2 persones

Tipus Servei

A
B

Classes individuals
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes 2 persones
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes grups 3-4 persones
1 dia per setmana
1 dia per setmana

A
B
A
B

1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts

A
B
A
B

Abonat
CP VNG

Tipus
quota

112,40 €
95,87 €

107,44 €
90,91 €

107,44 €
90,91 €

(b)
(b)

60,74 €
51,24 €

57,85 €
48,76 €

57,85 €
48,76 €

(b)
(b)

43,80 €
34,71 €

42,15 €
33,06 €

42,15 €
33,06 €

(b)
(b)

32,23 €
28,10 €
17,36 €
14,88 €

30,58 €
26,45 €
16,53 €
14,46 €

30,58 €
26,45 €
16,53 €
14,46 €

(b)
(b)
(b)
(b)

Franja Horària 2
Concepte

Tipus Servei

PISTA DE PÀDEL
Pista doble descoberta
Pista de pàdel
Llum pista de pàdel

Ús puntual 1 h - general
Ús puntual 1 h - general

No abonat

Abonat
PdG

Abonat
CP VNG

Tipus
quota

18,18 €
3,31 €

14,55 €
2,81 €

5,45 €
2,81 €

(a)
(a)

No abonat

Abonat
PdG

Abonat
CP VNG

Tipus
quota

CLASSES PÀDEL
Concepte

COACH

Entrenament personals
Servei individual
Servei individual
Entrenament personals
Servei 2 persones
Servei 2 persones
Entrenament personals
Servei 3-4 persones
Servei 3-4 persones
Sessions
Servei individual
Servei individual
Servei 2 persones
Servei 2 persones
Tipus quota:

Tipus Servei

A
B

Classes individuals
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes 2 persones
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes grups 3-4 persones
1 dia per setmana
1 dia per setmana

A
B
A
B

1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts

A
B
A
B

121,49 €
108,26 €

115,70 €
103,31 €

115,70 €
103,31 €

(b)
(b)

64,88 €
57,85 €

61,98 €
55,37 €

61,98 €
55,37 €

(b)
(b)

47,93 €
38,84 €

45,45 €
37,19 €

45,45 €
37,19 €

(b)
(b)

34,71 €
32,23 €
18,60 €
16,94 €

33,06 €
30,58 €
17,77 €
16,12 €

33,06 €
30,58 €
17,77 €
16,12 €

(b)
(b)
(b)
(b)

(a) Euros / ús / hora
(b) Euros / ús / sessió / persona
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Totes les quanties indicades són la contraprestació econòmica total a abonar per les
persones usuàries, sense incloure el impost sobre el valor afegit en aquells casos en
que sigui aplicable d’acord amb la normativa d’aquest impost.

NOTES:
-

-

-

Les ofertes promocionals es realitzaran mitjançant la corresponent resolució del
Regidora d’Esports, segons les necessitats de la temporada.
Es podrà aplicar una bonificació del 5%,10%,15% i 20% sobre el preu públic
d’abonament aprovat sempre i quan correspongui a ofertes promocionals durant els
dos mesos de captació dels nous abonats per incrementar la competitivitat, sempre
i quan el preu no estigui per sota de cost del servei.
Es podran aplicar promocions per a la posada en marxa de la instal·lació i es
determinaran d’acord amb el cost, les característiques i condicions d’aquesta.
Es podran aplicar promocions i invitacions per activitats concretes. El preu es fixarà
entre 0 euros i el 50% del preu públic d’abonament aprovat.
Es podran aplicar preus públics especials, a entitats, grups o empreses sempre que
aquests siguin aprovats per l’òrgan competent.
Es podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, les entitats o
associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, activitats d’interès
esportiu, social, educatiu, cultural i benèfic. En aquests casos, podran tenir una
bonificació del 30% de la tarifa en l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Es podran establir promocions (individuals, per parelles, per famílies i per ciutadans
en situació de risc d’exclusió social) sobre les activitats fora de la quota
d’abonament amb l’aplicació d’un 10/20/30/40 i/o 50% de bonificació sobre el preu
establert, per a la promoció d’aquesta activitat i/o l’increment de la competitivitat en
quant al preu d’abonat.

NORMES GENERALS FUNCIONAMENT GESTIÓ I COBRAMENT SERVEIS
Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics l’abonaran amb la
periodicitat i/o fraccionament mensual i puntual segons les necessitats de la prestació
de serveis, i en la forma i en el lloc que hagin acordat amb el concessionari del servei
en la corresponent comunicació d’alta i/o registre.
Si la persona usuària no compleix amb la seva obligació de pagament en els termes
acordats per causa a ella imputable, el concessionari li requerirà fefaentment per tal que
satisfaci el deute en el termini establer, durant el qual la persona usuària podrà al·legar
causa justa per al seu incompliment. Si després d’un termini de 15 dies no es produeix
cap resposta, se li denegarà l’accés amb la suspensió de la prestació del servei, segons
s’escaigui. Tot això, sense perjudici que el concessionari pugui perseguir el cobrament
del deute pels mitjans admesos en dret.
En el document i/o la forma contractual en el que es fixin els preus a abonar per la
persona usuària es podran acordar garanties de pagament.
La manca de pagament del preu públic dels número de rebuts estipulats en l’acord d’alta,
comportarà automàticament l’extinció de la relació contractual entre la persona usuària
i el concessionari, per baixa per impagament. L’usuari al tornar-se a voler donar d’alta
haurà de fer front als impagaments que constin en el seu expedient.
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PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR.
Totes les persones que, en el moment d’abonar-se, acreditin la seva condició d’estar en
situació d’atur (inscrites a l’INEM), podran beneficiar-se de l’aplicació d’un bonificació
del 100% en les despeses d’inscripció i d’un 10% en la quota del primer mes
d’abonament.
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS D'EDUCACIÓ FÍSICA.
Els convenis per a la utilització dels serveis d’educació física es signaran particularment
per a cadascuna de les temporades i cursos escolars regulars, així com pels períodes
especials d’estiu i altres no emmarcats en el curs regular. Aquest hauran de mostrar
clarament el preus vigents i els preus condicionats a aprovació per l’òrgan competent,
així com les quantitats estimades per a cadascuna de les autoliquidacions trimestrals.
En cas que els preus condicionats reflectits al contracte es modifiquin per l’òrgan
competent, es donarà trasllat dels preus aprovats i de les noves quantitats econòmiques
que conformaran el conveni.
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se
trimestralment per avançat, amb el document d’autoliquidació lliurat per l’explotador del
servei i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma i els conceptes de
pagament, hauran de quedar reflectits i acordats en el conveni.
Es podrà optar per autoliquidacions mensuals anticipades si així ho estipula i acorda el
conveni signat per ambdues parts.
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ PUNTUAL I ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES.
Els convenis per a la utilització de serveis puntuals i especials d’instal·lacions esportives
s’hauran d’autoliquidar al 100% abans de l’inici de l’activitat, per mitjà dels processos
relacionats amb anterioritat, i/o procedir a una autoliquidació en la pròpia instal·lació
esportiva amb el documents determinats per l’òrgan competent a través de targeta
bancària, tpv virtual o pagament en efectiu en la pròpia instal·lació esportiva.

CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ,
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

DE

TEMPORADA

I

COMPETICIÓ,

Els convenis per a la utilització de les instal·lacions de temporada i competició es
signaran particularment per cadascuna de les temporades esportives, així com pels
períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en una temporada regular.
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran de liquidar-se trimestralment
per avançat amb el document d’autoliquidació lliurat per la instal·lació esportiva i/o
l’Ajuntament i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma de pagament i els
conceptes de pagament hauran de quedar reflectits i acordats en el conveni.
Es podrà optar per autoliquidació mensuals anticipades si així ho estipula i acorda el
conveni signat per ambdues parts.
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9) BATECO:

417,20 €

1. Serà a càrrec de qui sol·licita el bateco la tasca d’anar-lo a buscar i a retornar-lo.
2. Haurà de retornar-lo net i enrotllat.
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