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ORDENANÇA NÚM. 46
PREU PÚBLIC PER SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL.LACIONS DEL
PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aquest municipi estableix el preu públic per serveis prestats a les instal·lacions del
Parc esportiu municipal Guiera, especificat 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 dels preus públics regulat en aquesta ordenança, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats o de les activitats realitzades per
aquesta Corporació Local, als quals fa referència l'article anterior.
La inscripció per realitzar qualsevol de les activitats que es duen a terme al PEM Guiera
genera l’obligació del pagament del preu regulat en aquesta ordenança.
L’obligació del pagament és independent de si la persona beneficiària de les activitats no
les realitza quan les causes són imputables a la persona beneficiària, excepte pels casos
regulats en l’Article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3 Responsables
En el cas de què l’alumnat matriculat sigui menor d’edat, estaran obligats al pagament
la mare, el pare, el tutor, la tutora, o persona responsable legal.
Article 4 Quantia
La quantia dels preus públics regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l’annex.
Es podrà exigir si així ho disposa la Junta de Govern Local un dipòsit previ de l’import
total del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del
servei o de l’autorització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic.
El producte de les tarifes que s’aproven en aquest disposició general constitueix ingrés
previst en els pressupostos municipals.
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Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de dipositar prèviament el
seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantia igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació
El abonaments, entrades i quotes de cursets i altres serveis, es liquidaran d’acord amb el
sistema municipal de gestió d’ingressos, mitjançant entitats bancàries o pel sistema que
aquella especifiqui.
La baixa voluntària de l’abonament, l’usuari o l’assistent a cursos es facilitarà a l’oficina
de la instal·lació, per la pàgina web d’esports o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Aquesta s’haurà de presentar a l’ OAC abans del dia que determini la Junta de Govern
Local.
No es tramitarà cap baixa si prèviament no s’ha procedit al tràmit anterior.
La baixa serà efectiva, a efectes de l’obligació de pagament, a partir de l’any, trimestre o
mes natural següent al de la formalització de la baixa mitjançant el document de baixa
voluntària, un cop passat el període mínim establert.
La devolució de l’import d’algun servei o anul·lació d’alguna liquidació, només es durà
a terme quan la causa que determini la mateixa sigui imputable a l’Ajuntament.
En el cas de defunció d’un abonat o cursetista, es procedirà per part del Servei a la
declaració de la baixa a partir del mes següent de la data de defunció.
Altres casos especials, com poden ser: hospitalització, malaltia greu, baixa del padró
municipal d’habitants o d’altres causes greus o causes personals i sobrevingudes, prèvia
justificació per part de l’interessat, hauran d’autoritzar-se per l’Ajuntament.
En cas que un abonat o cursetista desisteixi de la seva inscripció en un termini màxim de
tres dies, sempre i quan no hagi utilitzat la instal·lació ni hagi pagat el rebut, es
procedirà per part del Servei a l’anul·lació de la liquidació emesa.
En cas d’estimació per part del servei d’anul·lació del rebut emès, la baixa entrarà en
vigor a partir del mes següent a la data que es produeixin el fets que han impedit l’ús de
les instal·lacions i que s’haurà d’acreditar amb la documentació justificativa.
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Article 7 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació dels preus públics han estat delegades
totalment o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració
delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, 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 del preu públic aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.
Article 8 Reduccions
S’estableix un règim general de reduccions de la quota per raó de la capacitat econòmica
de la unitat familiar de la qual forma part la persona obligada al pagament, sempre que:
•

•

El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar únicament podran
disposar a part del domicili habitual (es considerarà com a part de l’habitatge
habitual fins a 1 pàrking i 1 traster), d’un altre immoble amb un valor cadastral
per sota 60.000€.
Estiguin empadronats o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin
efectivament a Cerdanyola del Vallès en el moment de la sol·licitud.

Els aspectes concrets per la tramitació de les sol·licituds d’aplicació de la tarifació
social s’aprovaran per la Junta de Govern Local donant compte d’aquest acord al Ple.
El percentatge de reducció sobre la quota s’estableix en funció dels ingressos bruts
anuals i del nombre de persones que componen la unitat familiar.
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Càlcul de la renda per càpita:
Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (600€/mes màxim 7.200€/any)
RPC = ---------------------------------------------------------------------------------Nombre de membres de la unitat familiar (**)
Renda per càpita de la unitat familiar
Fins al 100% de l’IRSC(*)
Fins al 106% de l’IRSC
Fins al 112% de l’IRSC
Fins al 115% de l’IRSC
Fins al 117% de l’IRSC
Fins al 120% de l’IRSC

% de reducció a la quota
80% de reducció
70% de reducció
60% de reducció
50% de reducció
40% de reducció
30% de reducció

(*)Indicador de la renda de suficiència de Catalunya
(**)Unitat familiar: Es considerarà unitat familiar el conjunt de persones empadronades
en un mateix domicili, no obstant això, per tal d’atendre situacions especials es podran
contemplar supòsits diferents com a excepció, com:
• Diferents nuclis de convivència (configurats, cadascun d’ells, per dues persones com a
mínim) en un mateix domicili i sense vinculació familiar.
Es procedirà de la següent manera:
a) Es valorarà cada nucli familiar de manera independent.
b) Es computarà el lloguer del nucli acollit i del nucli acollidor, sempre i quan es
justifiqui mitjançant declaració jurada per ambdues parts, per aquells llogaters que
acreditin la repercussió de l’IBI.
c) La persona sol·licitant ha de fer esment explícit d’aquest fet en la declaració jurada,
en la qual s’han de motivar les raons i les circumstàncies que existeixen per compartir
l’habitatge.
• Persones acollides a casa dels familiars.
Es procedirà de la manera següent:
Es donarà l’opció de comptabilitzar per totes les persones empadronades o per nucli de
convivència independent.
• Unitats familiars que tinguin empadronades persones que no viuen en l’actualitat. Atès
que per donar de baixa una persona inscrita al Padró Municipal d’Habitants es requereix
de la tramitació prèvia d’un expedient administratiu, d’una certa complexitat, que té una
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durada de sis mesos aproximadament, en el cas que la persona sol·licitant, manifesti que
al seu domicili figuren persones empadronades que no resideixen, es procedirà de la
següent manera:
• S’haurà de presentar instància davant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
comunicant les persones que efectivament viuen al domicili i sol·licitar la baixa del
padró de qualsevol altra persona que figuri empadronada, la qual s’haurà d’aportar
juntament amb la sol·licitud.
El càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar i/o de la renda per càpita pels cursos
posteriors es farà en funció de les variacions de l’índex de renda de suficiència de
Catalunya fixat anualment en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya o
normativa que el modifiqui.
Aquestes reduccions es podran aplicar a tots els membres de la unitat familiar, que així
ho sol·licitin, i per tots els preus susceptibles d’aplicar aquesta reducció que estan
especificats a l’annex de tarifes de cada servei.
Les sol·licituds de reduccions de la quota que acreditin circumstàncies particulars
excepcionals seran objecte de valoració per part dels serveis socials i es resoldran sota
informe del mencionat departament.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província excepte l’aplicació de l’article 8 referent a les reduccions de tarifes (tarifació
social) que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.
Les tarifes 2.1.f), 2.1.g) i 2.1.h).2 deixaran d’estar en vigor a partir de l’1 de gener de 2018.
El període de vigència d’aquesta ordenança es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança fiscal, que consta de 8 articles, va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès el 30 d’octubre de 2004. Es va modificar en
sessió del Ple de l’Ajuntament del 26 de gener de 2012 , el 26 de març de 2015, el 22 de
desembre de 2015. La última modificació parcial ha estat aprovada per la sessió plenària
de data 30 de març de 2017.
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ANNEX TARIFES
Tindran dret a tarifació social els preus dels abonats (punt 2.1 a) fins e), 2.1 h).1,
2.1 l), 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 i dels cursos 5.1, 5.2 i 5.4.
1. QUOTA D’INSCRIPCIÓ
a) Preinfantil (de 0 a 5 anys)
Exempt
b) Infantil (de 6 a 15 anys)
49,25€
c) Adult o cap de família
81,95€ - promoció 53,15€
d) Familiar (a partir 2n membre)
61,50€ - promoció 53,15€
e) Gent gran (a partir de 65 anys)
49,25€
Condicions d’inscripció
De 1 al 10 100% de la quota
De l’11 al 14 100% de la quota del present mes i el 100% del següent
Del 15 al 24 50% de la quota del present mes i el 100% del següent
Del 25 al 31 0% de la quota del present mes i el 100% del següent
Matrícula gratuïta en el moment d'inscripció presentant el Carnet Jove si es compleix
alguna de les següents condicions:
Empadronat a Cerdanyola del Vallès.
Estudiants d'ensenyament reglat, presentant el corresponent justificant.
Treballar a Cerdanyola i es pugui justificar amb el contracte de treball.
En qualsevol cas el Carnet Jove i la documentació acreditativa ha d'estar en vigor.
2. QUOTES MENSUALS PER A ABONATS
2.1 Quota abonament general
a) De 0 a 5 anys
exempt
b) Infantil (de 6 a 15 anys)
29,70€
c) Adult o cap de família
42,50€
d) El 2n familiar
38,40€
e) 3r. Familiar
29,70€
f) Gent gran
27,70€
g) Aturat
17,00€
(Els aturats realitzin cursos de formació en l'horari de 7:00 h a 13 h i presentin el
justificant oficial, podran fer ús de les instal·lacions en horari complet, durant el període
de realització del curs. Cal aportar documentació acreditativa cada 3 mesos). No
acceptaran quotes noves, només es mantindrà a qui la formalitzes anteriorment al 31 de
desembre de 2013.
h)Discapacitat
1.- Persones amb discapacitat que superin 2,5 vegades el SMI
25,55€
Per tal de gaudir de l’aplicació d’aquesta tarifa, el subjecte passiu haurà de
reunir els requisits següents:
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a) Constar empadronat en el municipi de Cerdanyola del Vallès en el
moment de la sol·licitud d’aplicació de la tarifa.
b) Acreditar, mitjançant document expedit per l’Organisme competent,
el grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Aquesta tarifa és incompatible amb la tarifació social i serà d’aplicació la més
beneficiosa per l’usuari segons el seu nivell d’ingressos.
2.- Persones amb discapacitat que no superin 2,5 vegades el SMI 16,99€
Per tal de gaudir de l’aplicació d’aquesta tarifa, el subjecte passiu haurà
de reunir els requisits següents:
a) Constar empadronat en el municipi de Cerdanyola del Vallès en
el moment de la sol·licitud d’aplicació de la tarifa.
b) Acreditar, mitjançant document expedit per l’Organisme
competent, el grau de discapacitat igual o superior al 33%.
c) Acreditar els ingressos anuals mitjançant document expedit per
l’Organisme competent.
Els ingressos es computaran per cada persona sol·licitant de l’aplicació
d’aquesta tarifa, prenent com a base la totalitat d’ingressos bruts anuals.
L’aplicació d’aquesta tarifa tindrà efectes anuals a comptar a partir del
mes següent de la sol·licitud. Un cop transcorregut el termini anual de
vigència caldrà sol·licitar-la novament.
Els aspectes concrets per la tramitació de les sol·licituds d’aplicació
d’aquesta tarifa s’aprovaran per la Junta de Govern Local, donant compte
d’aquest acord al Ple.
i) divendres
13,20€ (en horari de 7 a 13 hores)
j) Empreses
34,10€
(Sense limitació horària. Mínim de 5 persones de la mateixa empresa. Inscripció
gratuïta, cal aportar la revisió mèdic d’empresa i realitzar la prova d’esforç).
k)Col·lectius
34,10€
(Sense limitació horària. Per cossos de l’estat i seguretat, Mossos i altres.)
Inscripció gratuïta, cal aportar la revisió mèdica d’empresa i realitzar la prova d’esforç))
l) Dansa Infantil:
<16 anys
44,00€ (inclou el curs)
m) Migdia (de 13:00 a 15:00h)
27,45€
Es podran realitzar accions de promoció dels serveis del PEM Guiera, aplicant una
reducció total o parcial del preu públic del servei, per fer campanyes de captació,
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fidelització, activitats esportives i actes especials no recollits en els apartats d’aquesta
annex, prèvia presentació i aprovació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
2.2 Quota d’abonament matinal, inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness,
piscina climatitzada, zona d’aigües, solàrium, telecentre, ús del pavelló sempre i quant
estigui lliure.
Matí (7.00-13.00 h)
34,10€
2.3 Quota d’abonament “Jove”, inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness,
piscina climatitzada, zona d’aigües, solàrium, telecentre, ús del pavelló sempre i quant
estigui lliure.
Jove (9.00-16.00 h)
31,80€ (de 16 a 22 anys)
2.4 Quota d’abonament “cap de setmana” (de divendres a les 7 h fins diumenge a les 15
h i festius de 9 a 15h)
Infantil
17,00€
Adult
25,50€
Gent gran
17,00€
2.5 Quota anual : de gener a desembre de l’any en curs.
Inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness, piscina climatitzada, zona
d’aigües, solàrium, telecentre, ús del pavelló sempre i quant estigui lliure.
Pagament per avançat d’11 mensualitats amb 1 mensualitat gratuïta. Exempt de quota
d’inscripció. No inclou la revisió mèdica obligatòria. Aplicable a totes les quotes
íntegres (quota infantil, adult o parella, 2n familiar, a partir 3er familiar, empresa,
col·lectius i gent gran).
2.6 Quota de manteniment
En cas d’una baixa forçosa per un període superior als 3 mesos, l’abonat podrà mantenir
la seva condició d’abonat pagant sota una quota de baixa temporal per un cost de
10,60€, prèvia aportació de justificant mèdic i/o certificat laboral.
3. TIQUETS (ENTRADES PUNTUALS DIÀRIES) inclou programa d’activitats
dirigides, sala de fitness, piscina climatitzada, zona d’aigües, solàrium, telecentre, ús del
pavelló sempre i quant estigui lliure.
a) Infantil
7,80€
b) Adult
11,30€
c) Gent gran
7,80€
d) Discapacitat i aturats
7,80€
Discapacitat: Cal aportar documentació acreditativa del 33% de discapacitat.
Aturats: Cal aportar documentació acreditativa d’estar inscrits a l’Atur (SOC)
4. LLOGUER INSTAL·LACIONS DEL PEM GUIERA
A. Pista sencera
Entitats locals (25%dte)

Entitats no locals
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a)
b)
c)
d)

Entrenament juvenils i inferiors
Competicions juvenils i inferiors
Entrenaments altres categories
Competicions altres categories

40,10€
45,50€
45,50€
51,30€

53,40€
60,40€
58,90€
68,50€

Enllumenat 10,60€/hora
B. 1/3 de Pista
Entitats locals (25%dte)
a)
b)
c)
d)
e)

Escoles en horaris lectius
Entrenaments juvenils i inferiors
Competicions juvenils i inferiors
Entrenaments altres categories
Competicions altres categories

9,00€
18,40€
28,90€
24,60€
36,30€

Entitats no locals
-----24,60€
38,40€
33,20€
48,30€

Enllumenat 1/3: 6,60€/hora
C. 1/2 de Pista
Entitats locals (25%dte)
f)
g)
h)
i)
j)

Escoles en horaris lectius
7,10€
Entrenaments juvenils i inferiors 27,10€
Competicions juvenils i inferiors 30,70€
Entrenaments altres categories 29,90€
Competicions altres categories 34,60€

Entitats no locals

-----36,10€
40,90€
39,80€
46,30€

Enllumenat 1/3: 7,10€/hora
Lloguer del pavelló per a actes especials no esportius:
Variable des de 1.500,00€ fins a 30.000,00€ en funció dels dies i dels recursos
materials sol·licitats
Lloguer de la Sala de formació
1 dia
115,40€
mig dia
76,90€
Franges de 2 hores (reunions)
25,60€
Amb material auxiliar A
12,80€
Amb material auxiliar B
38,50€
Les entitats de Cerdanyola tindran un descompte del 10%
PISTES DE PADEL
Lloguer 1 hora per pista

ABONAT
10,00€

NO ABONAT
32,00€
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CARRIL PISCINA I SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES
Per una hora de lloguer

25,00€

5. CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES
A. PISCINES (preus trimestrals)
1. Cursos de natació

ABONATS

Nadons (de 4 a 36 mesos)
1 sessió/set
2 sessions/set
Preinfantil (de 3 a 5 anys)
1 sessió/set
2 sessions/set
Infantil (de 6 a 15 anys)
1 sessió/set
2 secció/set
Adults (de 16 a 64 anys)
1 sessió/set
2 sessions/set
3 sessions/set
Gent gran (a partir de 65 anys)
1 sessió/set
2 sessions/set

NO ABONATS

59,40€
84,00€

118,70€
168,00€

55,10€
72,10€

110,20€
144,30€

23,40€
36,10€

46,60€
72,10€

29,70€
50,90€
67,90€

59,40€
101,90€
135,70€

23,40€
36,10€

46,60€
72,10€

2. Activitats dirigides especialitzades en piscina
Adults 2 sessions/set
59,40€
Gent gran 2 sessions/set
42,40€

116,40€
83,40€

3. Natació escolar
Escola Bressol (1 sessions/set)
P-3, P-4, P-5 (1 sessions/set)
Primària /secundària
Educació Especial

37,30€
35,60€
31,40€
37,30€

---------------------------------

4. Escola de Natació (de 6 a 17 anys)
2 sessions d’1h/set
2 sessions d’1 ½h/set
3 sessions d’1 ½h/set

ABONATS
49,85€
74,70€
98,92€

NO ABONATS
97,80€
146,70€
192,85€

6. Cursets intensius (juliol/setembre) (preu mensual)
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ABONATS
NO ABONATS
Nadons (de 4 a 36 mesos)
1 sessió/set
14,15€
28,05€
2 sessions/set
28,30€
56,10€
Preinfantil (de 3 a 5 anys)
1 sessió/set
13,60€
27,10€
2 sessions/set
24,50€
48,10€
3 sessions/set
29,60€
58,60€
5 sessions/set
53,00€
106,70€
Infantil (de 6 a 15 anys)
2 sessions/set
12,90€
24,00€
3 sessions/set
15,30€
29,40€
5 sessions/set
27,00€
53,40€
Adults (de 16 a 64 anys)
2 sessions/set
17,60€
34,00€
3 sessions/set
21,20€
41,40€
5 sessions/set
37,70€
75,40€
Gent gran (a partir de 65 anys)
2 sessions/set
12,90€
24,00€
3 sessions/set
15,30€
29,40€
5 sessions/set
27,00€
53,40€
2 persones bonus individual amb un 5% de descompte
B. ENTRENADOR PERSONAL
ABONATS NO ABONATS
1 sessió
33,20€
36,40€
5 sessions
141,40€
159,00€
10 sessions
270,60€
305,30€
Bonus Duo(10 o 5 sessions) entrenaments per a dues persones amb un 15% de
descompte
Bonus Pilates
1 sessió
33,20€
36,40€
10 sessions
270,60€
305,30€
Bonus Pilates Duo (10sessions) entrenaments per a dues persones amb un 20%
de descompte
Bonus Pilates Tres (10sessions) entrenaments per a tres persones amb un 30% de
descompte
Bonus Pilates Quatre (10sessions) entrenaments per a quatre persones amb un
40% de descompte
C. ACTIVITATS ESPECIALITZADES DE SALA (preu trimestre)
ABONATS
Activitats dirigides especialitzades a la sala
De 3 a 5 anys 1 sessió/set
25,50€
De 3 a 5 anys 2 sessions/set
31,30€

NO ABONATS
50,00€
62,00€
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Infantil 1 sessió/set
21,80€
Infantil 2 sessions/set
26,70€
Adults 1 sessió/set
45,90€
Adults 2 sessions/set
58,70€
Gent gran 1 sessió/set
33,10€
Gent gran 2 sessions/set
42,30€
Activitats puntuals amb especialistes a la sala
Infantils, adults, Gent Gran
1 sessió/set
55,00- 66,00€
Infantils, adults, Gent Gran
2 sessions/set
110,00-121,00€

42,40€
52,50€
92,10€
118,70€
65,80€
84,80€
77,00-88,00€
125,00-133,00€

D. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES AL PAVELLÓ (preu trimestre)
ABONATS NO ABONATS
Preinfantil (de 3 a 5 anys)
1 sessió/set
25,10€
50,00€
2 sessions/set
31,10€
62,00€
Infantil ( de 6 a 15 anys)
1 sessió/set
21,30€
42,40€
2 sessions/set
26,30€
52,50€
E. CAMPUS (preu setmana)
Estiu/Nadal/Setmana Santa
Matí (9:00-13:00h)
Tot el dia (9:00-17:00h)
Dinar (13:00-14:30h)
English Sport
Fem Nit (dimecres de 20h a 8h)
Servei de Mainadera (finalitzat el horari
Contractat)
Servei puntual de tarda*

ABONATS

NO ABONATS

58,15€
120,90€
31,85€
130,90€
22€

71,55€
151,25€
39,80€
161,25€
24€

8,00€
12,00€

8,00€
15,00€

*( Fills/es d’abonats gaudiran dels preus d’abonat)

F. SERVEI D’ESTÈTICA (preu servei)
ABONATS
UVA:
1 sessió
5 sessions + 1 de regal

5,50€
24,80€

NO ABONATS
6,10€
27,60€

G. SALUT(preu servei)
ABONATS
1. MÈDIC
Revisió mèdica fitness
49,60€
(obligatòria per a tots els abonats > de 16 anys)
Revisió mèdica fitness (quota Gent Gran)
41,90€

NO ABONATS
60,60€
52,90€
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Revisió mèdica col·lectius
Revisió mèdica col·lectius fitness
Prova d’esforç
Consulta mèdica esportiva
Revisió entitats menors 14 anys
Revisió entitats majors 14 anys
2. FISIOTERÀPIA
Massatges 30 min
Bonus de 5 sessions (1 hora)
Ultrasons
Tractament fisioteràpia (1 hora)
Electroestimulació
Reflexoteràpia (1 hora)
Tens
Programa d’exercicis
Seguiment programa exercicis
3. NUTRICIÓ
1a. Visita
Controls
Abonament controls
Atropometria

27,50€
41,90€
31,90€
27,50€
22,50€
27,80€

42,90€
33,00€

22,00€
123,00€
11,00€
38,50€
11,60€
33,00€
11,60€
27,50€
20,60€
42,80€
26,70€
96,20€ (inclou 4 visites)
21,40€

H. ALTRES SERVEIS
Lloguer taquilla trimestral
Lloguer taquilla anual
Reposició carnet o clau
Reposició clau vestidors pavelló
Lloguer tovallola
Programa personalitzat fitness

26,40€
71,40€
5,30€
30,00€
1,30€
11,00€

Venda material vari
Casquet de bany silicona
Casquet de bany infantil
Peücs
Ulleres
Bossa Guiera
Bossa campus
Tovallola
Botellí Guiera
Mitjons
Venda candau
Roba i material spinning
Material merchandising

5,80€
4,50€
4,50€
15,30€
19,30€
7,70€
7,70€
6,90€
4,50€
8,00€
6,60€-110,00€
5€-20€
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Material de lloguer
Pilotes pavelló
3,80€
Raquetes
5,10€
Pèrdua pilotes
38,50€
Pèrdua raquetes
25,60€
Activitats esportives o lúdiques puntuals
Preu per persona
7,00€-20,00€
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