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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 del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis prestats a que es refereix l'article anterior. En cas de tractar-se de
menors d'edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els seus
responsables legals.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'annex.
Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el 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 la autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal.
El producte de les tarifes que s’aproven en aquest disposició general no constitueix
ingrés previst en els pressupostos municipals, sinó que es considera a tots els efectes
retribució del concessionari tal com s’estableix en els plecs de clàusules d’explotació.
Article 4 Obligació del pagament
L'obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la utilització del
servei.
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.
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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 Normes de gestió
El preu públic es recaptarà pels concessionaris del servei.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança fiscal, que consta de 6 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 i el 26 de març de 2015.
ANNEX TARIFES
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 14
100%de la quota
Del 15 al 24
50% de la quota
Del 25 al 31
0% de la quota
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
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desembre. Aquesta quota no serà vàlida a partir de l’1 de gener de 2014.
h)Discapacitat
(Cal aportar documentació acreditativa del 33% i d’empadronament a Cerdanyola.
Sense limitació de places)
Persones amb discapacitat que no suprin 2,5 vegades el SMI i persones
aturades que no rebin prestació d’atur
16,99€
- Persones amb discapacitat que superin 2,5 vegades el SMI
25,55€
(Aquestes tarifes tindran la validesa d’un any i es podrà mantenir en exercicis
successius prèvia sol·licitud i mentre el subjecte passiu reuneixi els requisits per a la
seva aplicació)
i) divendres
13,20€
j) Empreses
34,10€
(de 7:00 h a 16 h de dilluns a diumenge i festius. Mínim de 5 persones de la mateixa
empresa.
Inscripció gratuïta, cal aportar la revisió mèdica d’empresa i realitzar la prova d’esforç))
K)Colectius
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)
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)
Infantil
17,00€
Adult
25,50€
Gent gran
17,00€
2.5 Quota anual : de gener a desembre de 2010.
Inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness, piscina climatitzada, zona
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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 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€
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 PAVELLÓ
A. Pista sencera
a)
b)
c)
d)

Entitats locals (25%dte)
Entrenament juvenils i inferiors
40,10€
Competicions juvenils i inferiors
45,50€
Entrenaments altres categories
45,50€
Competicions altres categories
51,30€

Entitats no locals
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) Escoles en horaris lectius
7,10€
g) Entrenaments juvenils i inferiors 27,10€

Entitats no locals

-----36,10€
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h) Competicions juvenils i inferiors 30,70€
i) Entrenaments altres categories 29,90€
j) Competicions altres categories 34,60€

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%
ABONAT
Lloguer pista padel (preu hora lloguer una pista) 10,00€

NO ABONAT
32,00€

5. CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES
A. PISCINES
1. Cursos de natació
ABONATS
NO 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

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€

116,40€
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Gent gran 2 sessions/set

42,40€

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

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

4. Cursets intensius (juliol/setembre) (preu mensual)
ABONATS
Nadons (de 4 a 36 mesos)
2 sessions/set
28,30€
Preinfantil (de 3 a 5 anys)
1 sessió/set
13,60€
2 sessions/set
24,50€
3 sessions/set
29,60€
5 sessions/set
53,00€
Infantil (de 6 a 15 anys)
2 sessions/set
12,90€
3 sessions/set
15,30€
5 sessions/set
27,00€
Adults (de 16 a 64 anys)
2 sessions/set
17,60€
3 sessions/set
21,20€
5 sessions/set
37,70€
Gent gran (a partir de 65 anys)
2 sessions/set
12,90€
3 sessions/set
15,30€
5 sessions/set
27,00€
2 persones bonus individual amb un 5% de descompte

83,40€

37,30€
35,60€
31,40€
37,30€

NO ABONATS
56,10€
27,10€
48,10€
58,60€
106,70€
24,00€
29,40€
53,40€
34,00€
41,40€
75,40€
24,00€
29,40€
53,40€

B. ENTRENADOR PERSONAL
1 sessió
33,20€
36,40€
5 sessions + 1 regal
141,40€
159,00€
10 sessions
270,60€
305,30€
20 sessions
Dos persones bonus individual amb un 5% de descompte
Bonus modela’t (7 sessions EP i 3 de Nutrició) 308,00€ 335,00€

C. ACTIVITATS ESPECIALITZADES DE SALA (preu trimestre)
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€
Infantil 1 sessió/set
21,80€

50,00€
62,00€
42,40€
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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€

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)
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
Servei de Mainadera (finalitzat el horari
Contractat)
Servei puntual de tarda

60,20€
125,30€
33,00€
140,00€

74,10€
156,70€
41,20€
175,00€

8,00€
12,00€

8,00€
15,00€

F. SERVEI D’ESTÈTICA (preu servei)
ABONATS
UVA:
1 sessió
5,50€
5 sessions
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€
Revisió mèdica col·lectius
27,50€
Revisió mèdica colectius fitness
41,90€
Prova d’esforç
31,90€
Consulta mèdica esportiva
27,50€

NO ABONATS
60,60€
52,90€

42,90€
33,00€
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2. FISIOTERÀPIA
1a Consulta
Massatges 30 min
Bonus de 5 sessions
Ultrasons
Tractament fisioteràpia
Electroestimulació
Reflexoteràpia
Tens
Programa d’exercicis
Seguiment programa exercicis
3. NUTRICIÓ
1a. Visita
Controls
Abonament controls
Atropometria

Gratuïta
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
Recàrrec rebut
Programa personalitzat fitness

26,40€
71,40€
5,30€
30,00€
1,30€
2,30€
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

5,80€
4,50€
4,50€
15,30€
19,30€
7,70€
7,70€
6,90€
4,50€
8,00€
6,60€-110,00€

Material de lloguer
Pilotes pavelló
Raquetes

3,80€
5,10€
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Pèrdua pilotes
Pèrdua raquetes

38,50€
25,60€

