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.
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.
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 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 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 2020, i seguirà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES

1. Utilització d’altres instal·lacions esportives
1.1. Pistes esportives i camps esportius escolars (per hora)
a) General
b) Escoles
c) Camp de gespa artificial
1.2. Camps municipals de futbol de gespa artificial (per hora)
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
c) Camp de futbol 7
1.3. Pavelló Municipal Riera Seca i Plana Lledó (per hora)
a) General, sense taquilla
b) General, amb taquilla
c) Escoles en horari lectiu
1.4. Gimnàs (per hora)
1.5. Pista exterior de Riera Seca i Plana Lledó (per hora)
a) General
b) Escoles en horari lectiu
1.6. Pista municipal d’atletisme

12,61 €
5,78 €
21,01 €
32,57 €
39,40 €
21,01 €
29,42 €
36,77 €
6,30 €
18,91 €
18,91 €
3,68 €

1.6.1. Abonament anual (preu per persona)
a) General
b) Menors de 18 anys i majors de 65 anys
1.6.2. Abonament mensual (preu per persona)
a) General
b) Menors de 18 anys i majors de 65 anys
1.6.3. Utilització puntual de la instal·lació (preu per persona)
a) General
b) Menors de 18 anys i majors de 65 anys
1.7. Rocòdrom
1.7.1. Abonament anual per persona
a) Adults
b) Adults, residents a Mollet
c) Menors de 18 anys
d) Menors de 18 anys, residents a Mollet
1.7.2. Entrada puntual, per persona
1.8. Utilització de la instal·lació de la llum (per hora)
1.8.1. Pistes esportives escolars
1.8.2. Camps de futbol
1.8.3. Pavellons
a) Utilització de la instal·lació d’enllumenat sencera
b) Utilització de la instal·lació d’enllumenat mitja fase
1.8.4. Pistes exteriors
a) Utilització de la instal·lació d’enllumenat sencera
b) Utilització de la instal·lació d’enllumenat mitja fase
1.9. Utilització per a activitats no esportives (per hora)
a) Camps Municipals de Futbol
b) Pavellons Municipals d’Esports
c) Pista Municipal d’Atletisme
2. Programa MOU-TE!
2.1. Activitats esportives per a majors de 16 anys (preus per trimestre)
Tono (preus màxims). Una hora, tres dies a la setmana
Tono (preus màxims). Una hora, dos dies a la setmana
Pilates (preus màxims). Una hora, un dia a la setmana
Fit Dance (preus màxims). Una hora, un dia a la setmana
2.1.1. Bonificacions

48,33 €
24,16 €
8,40 €
4,20 €
3,15 €
1,58 €

63,04 €
52,53 €
31,52 €
26,27 €
3,15 €
4,20 €
8,40 €
8,40 €
4,20 €
6,30 €
3,15 €
126,07 €
78,80 €
189,11 €

56,65 €
43,26 €
36,05 €
21,63 €

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.
Bonificacions de 55 i 64
anys i pensionistes
Preu
residents a Mollet
Activitat
trimestral
794 €a 1.022
0 € a 796 €
€
Tono 3h/set
56,65 €
12,36 €
30,90 €
Tono 2h/set
43,26 €
9,27 €
23,69 €
Pilates
36,05 €
7,21 €
19,57 €
Fit Dance
21,53 €
5,15 €
12,36 €
2.2. Activitats esportives per a gent gran, a partir del 65 anys (preus per
trimestre)
En forma (preus màxims). Una hora, tres dies a la setmana
56,65 €
En forma (preus màxims). Una hora, dos dies a la setmana
43,26 €
2.2.1. Bonificacions
El preu amb bonificació es determina segons la valoració total dels ingressos de la
unitat familiar i de convivència, dividint-lo entre el nombre de persones que viuen
al domicili.
Cost amb bonificació segons ingressos mensuals
Preu
Activitat
797 € a
1.023 € a
trimestral
0 € a 570 € 571 € a 796 €
1.022 €
1.248 €
Tono 3h/set
56,65 €
5,15 €
12,36 €
17,51 €
30,90 €
Tono 2h/set
43,26 €
4,12 €
9,27 €
13,39 €
23,69 €
Pilates
36,05 €
3,09 €
7,73 €
11,33 €
20,09 €
Fit Dance
21,63 €
2,06 €
4,64 €
6,70 €
11,85 €
3. Activitats especials
Preu màxim per participant
46,35 €
Normes d’aplicació de les tarifes

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 1.
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 1, 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.2.
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.
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.

