Ordenança de Preus Públics núm. 3.2. Preu públics per la prestació dels serveis
esportius

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi
estableix el preu públic per la prestació dels serveis esportius que s'especifiquen 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 o activitats realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
La quantia del preu públic serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança.
1. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que es realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent.
2. El pagament del preu públic s'efectuarà d'acord al Reglament d'utilització de les instal·lacions
municipals i del Reglament de funcionament intern del Centre Municipal d’Esport i Salut Ca
n’Arimon, aprovats pel Ple de l’Ajuntament.

Article 5. Normes de gestió
1. Les persones naturals o jurídiques que vulguin fer servir les instal·lacions esportives de
propietat municipal a que fa referència aquesta ordenança, hauran de presentar la corresponent
sol·licitud a l'Ajuntament d'acord amb el Reglament d'ús de les instal·lacions esportives
municipals i del Reglament de funcionament intern del Centre Municipal d’Esport i Salut Ca
n’Arimon.
2. La Junta de Govern Local fixarà per cada cas els preus que tenen la consideració de preus
màxims de l’annex de les tarifes.
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3. Gaudiran d´una bonificació del 50% sobre la quota d´adult les persones amb una discapacitat
acreditada igual o superior al 65%.
La persona beneficiaria d´aquesta bonificació podrà anar acompanyada d´una persona, per tal de
garantir l´accés i ús normalitzat de les instal·lacions, de forma gratuïta.

Article 6. Revisió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants
que les desenvolupin i complementin.

Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2017, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
1

Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon

1.1 Quota d’inscripció

1.1.1 Adult
1.1.2 Gent Gran i infantil

54,17
33,78

1.2 Quota mensual
Quota adult
Quota estil de vida 12
Quota estil de vida 24
Quota infantil
Quota jove
Quota gent gran
Quota monoparental

41,24
32,98
28,02
24,71
24,71
24,71
28,02
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Quota família
Quota família estil de vida 12
Quota infantil i jove per a 3r fill de la quota familiar o monoparental
Quota adult matí
Quota estil de vida 12 matí
Quota gent gran matí
Quota cap de setmana
Quota social
Quota Recepta esportiva

61,98
49,42
16,45
32,98
28,02
20,85
24,71
9,09
16,53

1.3 Utilització puntual de la instal·lació.
Serveis generals de la instal·lació,
complementaris
Entrada puntual adult
Entrada puntual infantil i gent gran

exceptuant

els

serveis
8,26
5,79

1.4 Lloguer dels vasos cobert i exterior de la piscina. Per hora.
Per a activitats esportives. Preu màxim
Per a activitats no esportives. Preu màxim

135,00
400,00

1.5 Piscina d’estiu
1.5.1 Entrada puntual
De dilluns a divendres
Adult
Infantil i gent gran
Dissabtes, diumenges i festius
Adult
Infantil i gent gran

4,13
2,89
5,37
4,13

1.5.2 Abonaments
Abonament per a 10 entrades
Adult
Infantil i gent gran
Col·lectius
Col·lectius de +20 persones- preu per persona Col·lectius de +20 persones horari reduït 2 hores - preu per persona -

37,19
28,93
2,89
1,65

1.6 Utilització de les pistes poliesportives i sales
1.6.1 Pavelló cobert (per hora)
Utilització de la instal·lació d'enllumenat
Utilització per a entrenaments
General

8,62
35,98
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Categoria juvenil o inferiors
Utilització per a competicions
General
Categories juvenil o inferiors
Escoles en horari lectiu

32,37
41,68
36,44
21,88

1.6.2 Lloguer del pavelló per a activitats no esportives. Per hora.
Preu màxim

755

1.6.3 Pistes exteriors (per hora)
Pista de gespa artificial
Pista poliesportiva

35,29
31,40

1.6.4 Lloguer de les pistes exteriors per a activitats no esportives. Per hora
Preu màxim

400

1.6.5 Lloguer de la sala. Per hora
Per a activitats esportives. Preu màxim
Per a activitats no esportives. Preu màxim

50
200

1.6.6 Lligues esportives
Preu per partit

39,79

1.7 Activitats complementàries
1.7.2 Natació escolar. Preu per trimestre.

18,64

1.7.3 Cursos de natació. Preu per trimestre.
Persones de 4-35 mesos 1 sessió/setmana
Persones 3-5 anys 1 sessió/setmana
Persones 3-5 anys 2 sessions/setmana
Persones 6-14 anys 1 sessió/setmana
Persones 6-14 anys 2 sessions/setmana
Persones >14 anys 1 sessió/setmana
Persones >14 anys 2 sessions/setmana

57,46
52,79
80,38
43,52
71,06
68,54
114,92

1.7.4 Cursos de natació intensius. Preu per sessió.
Persones de 4-35 mesos
Persones 3-5 anys
Persones 6-14 anys
Persones >14 anys

7,27
1,95
1,95
2,96
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1.7.5 Campus esportiu. Preu per dia.
Campus de matí i tarda
Campus de matí
Campus de tarda
Servei d'acollida ( preu setmana )
Servei d'acollida ( preu 1 hora puntual )
Servei de menjador (preu setmana)
Servei de menjador

13,06
8,72
5,04
9,83
4,13
37,19
9,26

1.7.6 Escola d’iniciació esportiva. Preu per trimestre. Un dia setmana.
1.7.7 Altres activitats complementaries. Preu màxim

20
150,00

1.8 Serveis complementaris
1.8.1 Revisió mèdica.

49,79

1.8.2 Servei d’entrenador personal (per sessió)
Servei d'entrenador personal
1 sessió 30 minuts
1 sessió 60 minuts

23,47
40,00

1.8.3 Servei de dietètica i nutrició
Servei de dietètica - estudi dietètic Servei dietètic - visita i elaboració dieta Servei dietètic - control -

71,00
43,19
35,99

1.8.4 Servei de rober i tovallola
Lloguer de rober trimestral
Lloguer de rober anual
Lloguer de tovallola puntual - per tovallola Lloguer de tovallola mensual

24,79
82,64
1,03
8,26

1.8.5 Servei de massatge
Massatge de 25 minuts
Massatge de 50 minuts

24,03
39,65

1.8.6 Altres serveis complementaris. Preu màxim

95

2. Utilització d’altres instal·lacions esportives
2.1. Pistes esportives i camps esportius escolars. Per hora.
a) General

12,00
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b) Escoles
c) Camp de gespa artificial

5,50
20,00

2.2. Camps municipals de futbol. Per hora.
2.2.1. De gespa artificial
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
c) Camp de futbol 7

31,00
37,50
20,00

2.3. Pavelló Municipal Riera Seca i Plana Lledó. Per hora.
a) General, sense taquilla
b) General, amb taquilla
c) Escoles en horari lectiu

28,00
35,00
6,00

2.4 Gimnàs. Per hora

18,00

2.5 Pista exterior de Riera Seca i Plana Lledó. Per hora
a) General
b) Escoles en horari lectiu

18,00
3,50

2.6. Pista municipal d’atletisme.
2.6.1. Abonament anual. Preu per persona
a) General
b) Menors de 18 anys i majors de 65 anys

46,00
23,00

2.6.2. Abonament mensual. Preu per persona
a) General
b) Menors de 18 anys i majors de 65 anys

8,00
4,00

2.6.3. Utilització puntual de la instal·lació. Preu per personaa) General
b) Menors de 18 anys i majors de 65 anys

3,00
1,50

2.7. Rocòdrom
2.7.1. Abonament anual per persona
a) Adults
b) Adults residents a Mollet
c) Menors de 18 anys
d) Menors de 18 anys residents a Mollet

60,00
50,00
30,00
25,00

2.7.2. Entrada puntual per persona

3,00

2.8 Utilització de la instal·lació de la llum. Per hora.
2.8.1 Pistes esportives escolars.
2.8.2 Camps de futbol
2.8.3 Pavellons
a) Utilització de la instal·lació d’enllumenat sencera

238

4,00
8,00
8,00

b) Utilització de la instal·lació d’enllumenat mitja fase

4,00

2.8.4 Pistes exteriors
a) Utilització de la instal·lació d’enllumenat sencera
b) Utilització de la instal·lació d’enllumenat mitja fase

6,00
3,00

2.9 Utilització per a activitats no esportives. Per hora
a) Camps Municipals de Futbol
b) Pavellons Municipals d’Esports
c) Pista Municipal d’Atletisme

120
75
180

3.

Programa Mou-te!

3.1

Activitats esportives per a majors de 16 anys.

Tono (Preus màxims). Una hora, tres dies a la setmana
Tono (Preus màxims). Una hora, dos dies a la setmana

55 € trimestre
42 € trimestre

Fit Dance (Preus màxims) Una hora, un dia a la setmana

21 € trimestre

Pilates (preus màxims) Una hora, un dia a la setmana

35 € trimestre

3.1.2 Bonificacions
Les bonificacions d’activitats d’adults van adreçades a persones entre 55 i 64 anys, i als
pensionistes menors de 55 anys i residents a Mollet i a les persones amb discapacitat
reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat.. Cal presentar al fer la
inscripció el certificat de la pensió o ingressos de cada membre de la unitat familiar i de
convivència, dividint-los entre el nombre de persones que viuen al domicili.

Activitat

Preu trimestral

Tono 3h/set
Tono 2h/set
Fit Dance
Pilates

55 €
42 €
21 €
35 €

Bonificacions de 55 i 64 anys i pensionistes residents a
Mollet.
0 a 796 €

797 a 1.022 €

12 €
9€
5€
7€

30 €
23 €
12 €
19 €

3.2. Activitats esportives per a gent gran, a partir de 65 anys.
En forma (Preus màxims) Una hora, tres dies a la setmana
En Forma (Preus màxims) Una hora, dos dies a la setmana
3.2.1 Bonificacions
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55 € trimestre
42 € trimestre

El preu amb bonificació es determina segons la valoració total dels ingressos de la unitat familiar i
de convivència, dividint-los entre el nombre de persones que viuen al domicili.
Activitat

3 hores setmana
2 hores setmana
Pilates
Fit Dance
4.

Preu
Cost amb bonificació segons ingressos mensuals
trime 0 a 570 €
571 a 796 € 797 a 1.022 € 1.023 a 1.248 €
stral
55 €
5€
12 €
17 €
30 €
42 €
4€
9€
13 €
23 €
35 €
3€
7,50 €
11 €
19,50 €
21€
2€
4,5 €
6,5 €
11,50 €

Activitats especials
Preu màxim per participant

45 €

Normes d’aplicació de les tarifes
Normes d’aplicació de les tarifes a les instal·lacions esportives municipals (excepte Centre
Municipal d’Esport i salut Ca n’Arimon).
1. Les entitats esportives i associacions sense ànim de lucre i les escoles públiques amb seu social
a Mollet del Vallès registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès tindran
una bonificació del 100% en el preu públic que s’exigeix pels conceptes inclosos a la tarifa 2.
2. Els centres educatius estaran bonificats en el pagament de la taxa en cas d'usos puntuals i
esporàdics dels equipaments i instal·lacions esportives. Quan l'ús sol·licitat sigui fix i ordinari
amb l'objectiu d'acollir activitats quotidianes que el centre educatiu no pot assumir, el centre
concertat pagarà l’import establert a la taxa.
3. Podran tenir una bonificació del 60% sobre qualsevol de les tarifes del punt 2, les persones
físiques o jurídiques que actuïn amb afany de lucre en aquells supòsits en que l’Ajuntament de
Mollet del Vallès consideri l’activitat d’especial interès públic.
4.

Les persones usuàries de les activitats d’escoles esportives que promogui l’Ajuntament de
Mollet del Vallès i a les quals es fa referència a la tarifa núm.3.
a) Quan vulguin donar-se de baixa d’aquestes al llarg del curs hauran de comunicar-ho a la
Secció d’Esports de l’Ajuntament. Si la baixa no es comunica abans del dia 20 de l’últim
mes del trimestre, l’Ajuntament liquidarà el preu corresponent al trimestre següent i s’haurà
d’efectuar el pagament encara que no es faci ús del servei..
b) Podran gaudir d’una reducció del 50%, 75% o 100% presentant un informe dels serveis
socials municipals que informi que es troben en una situació econòmica precària.
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5. L’horari autoritzat per a les persones que tramitin qualsevol dels abonaments de la tarifa 2.5 és
de dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores i tindran una bonificació del 25% sobre el preu.
Les escoles podran fer ús en horari de 9h a 13h i de 15h a 17h coincidint amb l’horari lectiu.
Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon:
1. Règim general d’utilització.
La utilització del complex esportiu de Ca n’Arimon es realitzarà d’acord amb el Reglament de
funcionament intern de la instal·lació.
Quan un abonat/da vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit abans del dia 20 del
mes en curs i emplenar el formulari que es facilita al Servei d'atenció a l'usuari.
No fer-ho comporta perdre la devolució de l'import dels rebuts tramitats.
Quan l'abonat degui dues mensualitats no podrà accedir a la instal·lació fins que es posi al corrent
de pagament.
La tarifa punt 1.3 d’entrada puntual de la instal·lació, no contempla les activitats o serveis que
tinguin caràcter de complementaris.
2. Descripció de les quotes:
Quota infantil: persones de 5 a 15 anys
Quota gent gran: persones a partir de 65 anys
Quota jove: persones de 16 a 22 anys
Quota cap de setmana: accés divendres, dissabtes, diumenges i festius.
Quota estil de vida 12: pagament de dues mensualitats en el primer mes i la gratuïtat del 12è mes
Quota estil de vida 24: pagament de dues mensualitats en els primer i segon mes i la gratuïtat del
12è i 24è mes.
Quota família estil de vida 12: pagament de dues mensualitats en el primer i segon mes i la gratuïtat
del 12è mes; inclou 2 persones adultes i fins a 2 persones menors de 5 a 15 anys que estiguin
empadronats al mateix domicili i tramitin l’alta amb un únic compte bancari.
Quotes adult, gent gran i estil de vida matí: accés de dilluns a divendres entre les 7 i les 15h i accés
horari complert dissabtes, diumenges i festius.
Quota família: inclou 2 persones adultes i fins a 2 persones de 5 a 15 anys que estiguin
empadronats al mateix domicili i tramitin l’alta amb un únic compte bancari.
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Quota monoparental: inclou 1 persona adulta i fins a 2 fills menors de 16 anys
Quota social: Persones amb pensions no contributives i aturades: Cal estar empadronat a Mollet del
Vallès i presentar el certificat de pensió no contributiva que emet el Departament de benestar social
i de família o el certificat de les prestacions econòmiques que emet el Servicio Estatal de Empleo.
Hi ha 100 places disponibles. S’obrirà llista d’espera. L’accés de 9.45h a 14h de dilluns a divendres
i l’accés a la piscina d’estiu està restringit als dies dimarts i divendres sempre que no siguin dies
festius.
Compromís d’assistència 2 cops per setmana, en cas contrari, es tramitarà la baixa.
La persona es compromet a comunicar a la direcció del centre qualsevol canvi de a seva situació
familiar i/o econòmica per valorar de nou la seva situació personal cada 3 mesos.
Quota Recepta esportiva: Programa d’activitat física, esport i salut. Té una durada màxima de 6
mesos i cal un informe del metge del CAP.
Les quotes Estil de vida, no contemplen la devolució del rebut en cas de tramitar la baixa abans de
finalitzar el 12è o 24è mes.
3. Realització d’activitats complementàries:
a) Programa de natació escolar:
- Horari lectiu: poden optar tots els alumnes d’educació infantil, primària, ESO i escoles
bressol
- Horari no lectiu: per rigorós ordre d’inscripció i prioritzant alumnes d’escola bressol,
educació infantil i 1r i 2n curs de primària. En cas que no es cobreixin les places
disponibles, també poden optar alumnes de 3r a 6è de primària i d’ESO
Les escoles que no tinguin seu a Mollet tindran un increment del 30%
b) Les persones usuàries de les activitats complementàries, que es doni de baixa es farà la
següent devolució de l’import de l’activitat:
-Si la baixa es comunica amb més d'una setmana de la data d'inici de l'activitat, es farà la
devolució del 100%
-Si la baixa es comunica amb menys d'una setmana i fins a dos dies abans,es farà la
devolució del 50%
- Si la baixa es comunica el dia abans o un cop ja s'ha iniciat l'activitat, no es farà cap
devolució.
c) Campus d’estiu
Els horaris són:
Matí: de 9 a 13h
Tarda: de 15 a 17h
El servei d’acollida és de 8 a 9h i/o de 17 a 18h i el servei de menjador d’13 a 15h
Els participants al Campus esportiu podran portar carmanyola i quedar-se a dinar assumint
el cost del servei d’acollida de les dues hores.
4. Programa de beneficis socials:
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a) Per a les persones de 0 a 4 anys i fills/es de persones abonades:
La utilització de tots els serveis de la instal·lació serà gratuïta i llevat d’aquells que
específicament s’adrecin a les persones d’aquesta edat
b) Per a les persones respecte a les quals els serveis socials municipals informin que es troben
en una situació econòmica precària:
Quota d’inscripció de l’abonament: reducció del 100 %
Quota mensual de l’abonament: reducció del 50%, 75% o 100% segons valoració dels
serveis socials
Tarifa d’entrada puntual a la instal·lació: reducció del 50 %
Activitats i serveis complementaris: reducció del 50%
c) Persones amb residència habitual a Mollet del Vallès: s’aplicarà una reducció del 75 % a la
quota d’inscripció de l’abonament.
d) Les persones del centre de salut mental Jaume Vilaseca tindran un 50% de bonificació als
cursets de natació.
e) Per als nadons de 0 a 6 anys: la utilització de les activitats dirigides realitzades per la
fisioterapeuta del servei d’atenció precoç serà gratuïta.
f) Les persones que per prescripció mèdica hagin de suspendre la seva pràctica esportiva
podran demanar la suspensió de la seva condició de persona abonada per un període màxim
de 3 mesos i presentant l’informe mèdic en el moment de sol·licitar la suspensió.
La suspensió té els efectes següents: no es perd la condició de persona inscrita o abonada, no
hi ha l'obligació de pagar les quotes dels mesos durant els quals es gaudeix de la suspensió, i
passat el període sol·licitat no cal passar per cap llista d'espera ni tornar a pagar quota
d'inscripció per aixecar la suspensió. Un cop finalitzat el període es carregarà el rebut de la
quota mensual.
g) Les persones de l’associació d’afectats per la fibromiàlgia tindran un 50% de bonificació a
les activitats complementàries d’aigua teràpia i pilates.
h) Els participants dels programes de Recepta esportiva tindran una bonificació del 100% en la
matricula en cas que vulguin fer-se socis un cop finalitzin els sis mesos del programa.
i) Les persones que vinguin derivades del Centre de Medicina Esportiva de l’Hospital de
Mollet tindran una bonificació del 100% en la inscripció i del 50% en la quota mensual
escollida durant els 3 primers mesos.
j) Els clubs amb seu social a Mollet que promouen l’esport federat tindran una bonificació del
50% en l’entrada puntual en un horari restringit i establert per la direcció del centre.
k) S’aplicarà una reducció del 33% en la utilització d’1/3 de la pista del pavelló cobert sobre la
tarifa general.
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l) Per a la utilització del pavelló i pistes esportives per part d’associacions, escoles públiques
(excepte Cicle de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives) i entitats
esportives sense ànim de lucre amb seu social a Mollet del Vallès i registrades al cens d
‘entitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès:
Activitats esportives: reducció del 100 % sobre la tarifa general (excepte en el període de
vacances escolars, estiu, setmana santa i nadal)
Activitats no esportives: reducció del 25 % sobre la tarifa general
m) Per a persones abonades:
Reducció del 100% en la tarifa 1.7.1 i 1.7.6
Reducció del 50% en la tarifa 1.7.3 i 1.7.4
Reducció del 10% en la tarifa 1.7.5
n) Per a les persones que tinguin la condició legal de persona disminuïda reconeguda del 33%,
les tarifes a aplicar seran les que corresponguin, per a cada servei, a la quota gent gran.
o) Reducció del 15 % per al segon fill i del 25 % per al tercer i successius en la tarifa 1.7.5
p) Les persones abonades tindran un descompte del 30% en el servei de revisió mèdica i del 25
% les persones que són esportistes dels clubs de la ciutat
q) Sobre la tarifa 1.8.3:
Reducció del 8% en cas de demanar l’estudi, dues visites i un control.
Reducció del 12% en cas de demanar l’estudi, 2 visites i 2 controls.
Reducció del 12% en cas de demanar 4 controls
r) Sobre la tarifa 1.8.2:
Descompte del 40% si el servei el contracten dues persones
Descompte del 60% si el servei el contracten de tres a sis persones
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