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 ORDENANÇA NÚM. 52 
 

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS 
DE PISCINES MUNICIPALS I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 
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 la prestació de serveis de les 
piscines municipals i utilització de les instal·lacions esportives 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 que es 
beneficiïn dels serveis de les piscines municipals i de la utilització de les instal·lacions 
esportives municipals. En cas de tractar-se de menor 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 la tarifa que 
es conté en l'annex, per a cada un dels diferents serveis. 
 
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 l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
municipal. 
 
Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el 
cobrament serà objecte de padró. 
 
Article 4 Obligació al pagament 
 
L'obligació del pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança neix amb la 
inscripció, utilització  dels serveis o realització d’activitats especificades en l'annex 
corresponent i serà independent de la reial prestació del servei si la manca d’aquest és 
imputable al sol.licitant.  
 
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 
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públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. 
 
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb  
una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels 
malmesos. 
 
L'Ajuntament podrà exigir fiança per poder respondre de la conservació i manteniment de 
totes les instal·lacions esportives i piscines municipals a partir d'un mínim de 240’41€.  
 
Qualsevol incompliment deliberat de la normativa general de funcionament de la 
instal·lació podrà ocasionar la baixa de l'abonat, sense dret a devolució de l'import de 
l'abonament. 
 
Article 6 Normes de Gestió 
 
El preu públic d’entrada es recaptarà mitjançant billetatge. El control i expedició dels 
talonaris corresponents es durà a terme per la depositaria municipal. Els responsables de 
cobrament presentaran liquidació a la dipositaria. 
Els abonaments tenen un període mínim d’un any natural. El pagament es farà 
semestralment. 
Els abonaments, entrades combinades i quotes de cursets, es liquidaran d’acord amb el 
sistema municipal de gestió d’ingressos, mitjançant entitats bancàries o pel sistema que 
aquella especifiqui. 
No es formalitzarà cap abonament, entrada combinada ni inscripció a cap curs si en el 
moment de procedir a la formalització es comprova que figura pendent de pagament 
d’alguna quota anterior. 
Els abonaments familiars que durant el període de vigència de l’any tinguin algun fill o 
filla que excedeixi de l’edat establerta per ésser inclòs en el mateix, es procedirà a donar-lo 
de baixa de la modalitat abonament familiar. 
Els abonaments infantils seran considerats adults a partir d’haver complert els anys i es 
girarà el corresponent càrrec per la diferència d’import que existeixi a partir del següent 
rebut. 
La devolució de l’import d’algun servei, només es durà a terme quan la causa que 
determini la mateixa sigui imputable a l’Ajuntament. Altres casos especials, prèvia 
justificació per part de l’interessat, hauran d’autoritzar-se per l’Ajuntament. 
El preu públic d’entrada es recaptarà mitjançant billetatge. El control i l’expedició dels 
talonaris corresponents es durà a terme per la dipositaria municipal, els responsables del 
cobrament presentaran liquidació a Tresoreria. 
En el cas d’entrades combinades mensuals o semestrals, el termini s’inicia en la data que 
es realitza la inscripció. El termini es comptarà de data a data. 
Els cursos d’octubre a juny realitzaran el pagament trimestral mitjançant domiciliació 
bancària. Pels cursos intensius (juliol i setembre) es farà efectiu el pagament segons el 
procediment establert. 
En cas que l’abonament, l’usuari o l’assistent a cursos es vulgui donar de baixa 
voluntàriament, haurà d’omplir obligatòriament el full de baixa voluntària que es facilitarà 
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a l’oficina de la instal·lació, el qual s’haurà de signar i lliurar a la mateixa instal·lació o a 
l’oficina d’atenció a l’usuari. No s’admetrà cap baixa si prèviament no s’ha procedit al 
tràmit anterior. 
La baixa serà efectiva a efectes de l’obligació de pagament a partir del semestre o trimestre 
natural següent al de la formalització de la baixa mitjançant el document de baixa 
voluntària. 
En cas que un abonat o cursetista acumuli sense pagar dos rebuts, es procedirà per part del 
Servei a la declaració de la baixa. 
L'exempció de pagament de qualsevol taxa o preu públic regulada en aquesta ordenança es 
farà mitjançant petició de l'interessat/da i per acord de l’òrgan competent, previ informe 
del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que 
justifiqui el fet. 
 
Article 7 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes dintre dels terminis reglamentaris, s'exigiran per via de 
constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general de 
recaptació. 
 
Article 8 Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut 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 de l’impost  aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició final 
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Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí oficial 
de la província i començarà a regir a partir del dia 1r de gener de 1997. Va ser aprovada pel 
Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 24 de desembre de 1996 i modificada pel Ple de 
l'Ajuntament en la sessió del dia 15 de maig de 1997, 24 de juliol de 1997 per la Comissió 
de Govern en sessió del dia 17 de febrer de 1998 i pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de 
30 d'abril de 1998, 5 de novembre de 1999,  7 de novembre de 2000, 30 d’octubre de 2001, 
6 de novembre de 2002,  24 d’abril de 2003, 24 de juliol de 2003, 30 d’octubre de 2003 , 
27 de maig de2004, 28 d’octubre de 2004, 26 de maig de 2005, 3 de novembre de 2005, el 
16 de maig de 2006, 26 d’octubre de 2006, 25 d’octubre de 2007, 30 d’octubre de 2008 ,el 
2 de juny d e2009, 28 de gener de 2010, 4 de novembre de 2010, 26 de gener de 2012 i el 
31 de maig de 2012. 
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ANNEX TARIFES 
1.-ABONAMENTS PISCINA COBERTA  I GIMNÀS MUNICIPAL CAN XARAU 
1.1-Individual (anuals)  
a) Infantil-juvenil (de 4 a 16 anys) .........................     96,64 € 
b) Adult (a partir de 17 anys i pensionistes amb ingressos 
    bruts superiors al 2% del SMI ...............................    199,14 € 
c) Adult amb accés a activitats ( a partir de 17 anys ) .......... 319,67 € 
d) Gent Gran i persones amb discapacitats segons l’Ordenança 
General de Preus públics...........       96,64€ 
e) Pensionistes amb ingressos bruts entre el 1,75 i 2 SMI 96,64€ 
f) A la tarifa corresponent a Major de 65 anys (d) s’aplicarà un coeficient reductor 
que dependrà de les rendes individuals rebudes mensualment, tot això d’acord amb 
els conceptes següents: 
Ingressos       Coeficient 
de 1,25 a 1,75 del SMI..................0’50   48,32€ 
menys de l’1,25 del SMI...............0’100 
 
1.2-  Familiar (anuals)  
a) Parella (*) ........................................................................ 296,63€ 
b) Pare o mare més 1 fill/a (fill/a de 4 a 16 anys)............... 212,38€ 
c) Pare a mare mes 1 fill/a (fill/a de 17 a 25 anys)**......... 288,11€ 
d) Parella més 1 fill/a (fill/a de 4 a 16 anys)................. ..... 317,53€ 
e) Parella més 1fill/a (fill/a de 17 a 25 anys)**.................     393,26€ 
f) Cada fill/a més (de 4 a 16 anys)...  ...................................   20,89€ 
g) Cada fill/a més (de 17 a 25 anys)**..................................   100,02€ 

*Acreditat mitjançant document oficial 
   ** Estudiant d’ensenyament reglat o en situació d’atur  
 
1.3. Reduccions aplicables als apartats 1.1 i 1.2 
 
S’aplicarà  una bonificació del 25% de la tarifa, als abonats de la piscina coberta i gimnàs 
municipal Can Xarau que formin part d’unitats familiars on tots els seus membres estiguin 
en situació de desocupació, però encara percebin subsidi d’atur  
S’aplicarà  una bonificació del 50% de la tarifa, als abonats de la piscina coberta i 
gimnàs municipal Can Xarau que formin part d’unitats familiars on tots els seus 
membres estiguin en situació de desocupació, i cap d’ells percebi subsidi d’atur.” 
 
2.-ENTRADES PISCINA COBERTA  I SALA DE FITNESS CAN XARAU 
Les entrades seran d’un únic accés i espai. 
2.1-  Entrades puntuals 

         FEINERS FESTIUS 
 Entrada Bonus de 10 

entrades 
Entrada Bonus de 10 

entrades 
Infantil-juvenil (de 4 a 16 
anys) i jubilat/da 

2,21€ 21,18€ 2,84€ 25,64€ 

Adult (a partir de 17 anys) 4,18€ 36,19€ 5,29€ 45,96€ 
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2.2- Entrades públic per a grups 

 FEINERS FESTIUS 
Grups (1 a 20 persones) 2,04€ persones/ dia 3,85€ persones/ dia 
Grups (+ de 20 persones) 1,84€ persones/ dia 3,48€ persones/ dia 
 
2.3- Entrades a classes dirigides al gimnàs 
 
Bonus de 10 entrades 30,89€ 
 
2.4- Entrades combinades 
( utilització de la sala de fitness i la piscina  de can Xarau) 

2.4.1- Mensual 
a) Infantil-juvenil (de 4 a 16 anys) ..........................................   16,07 € 
b) Gent Gran i  persones amb discapacitat     16,07 € 
c) Pensionista amb ingressos bruts de 1,75 a 2 vegades SMI  16,07 € 
d) Adult (a partir de 17 anys)............................... ...........    33,43 € 

2.4.2- Semestral 
a) Infantil-juvenil (de 4 a 16 anys) ..........................................              64,27 € 
b) Gent Gran i  persones amb discapacitat     64,27€ 
c) Pensionista amb ingressos bruts de 1,75 a 2 vegades SMI  64,27€ 
d) Adult (a partir de 17 anys)............................... ...........            132,31 € 
 
2.5- Entrades Entrenador Personal/ Nutrició 
 

 Tarifa 
General 

Tarifa 
Abonat/da 

Una sessió 24,66€ 22,20€ 
Bo de 5 sessions 107,90€ 97,11€ 
Bo de 10 sessions 207,16€ 186,45€ 
 
3.-ALTRES 
3.1- Matricula 
Les persones no empadronades a Cerdanyola abonaran una matrícula, en el cas de 
l’abonament anual de 148,70€, de 2,00€ amb entrades combinades mensual i de 6,00€ 
amb entrades combinades semestrals. 
  
3.2- Venda de peücs 
Parell de peücs.................0,55€ 
Excepte actes esportius i necessitats del Servei. 
 
3.3- Pèrdues 
3.3.1- Pèrdua de carnet 
Les persones que perdin o facin malbé el carnet de la instal·lació hauran d’abonar l’import 
de 6,77€ per obtenir-ne un duplicat. S’exceptuen aquells casos que la pèrdua del carnet ha 
estat per sostracció, prèvia justificació (denúncia). 
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3.3.2- Pèrdua o mal ús de clau de taquilla 
Les persones que perdin o facin malbé la clau de les taquilles de la instal·lació hauran 
d’abonar l’import de 3,76€ 
3.4- Activitats diverses 
Per activitats esportives i actes especials no recollides en els apartats anteriors, l’òrgan 
competent a proposta del servei, aprovarà la corresponent taxa tenint en compte les 
característiques de l’activitat o podrà declarar-la d'interès per a la població per tal de 
l'exempció del pagament. 
 
4.-CURSOS 
4.1- Cursos piscina 

Les persones no empadronades a Cerdanyola abonaran una matrícula per mes 
de 2,00€ 

4.1.1- Cursos trimestrals 
a) Cursos extraescolars 

 €/mes 
nadons 

€/mes 
2 a 3 
anys 

€/mes 
4 a 15 
anys 

€/mes 
16 a 64 

anys 

€/mes 
a partir de 65anys, 

jubilats, pensionistes*, 
discapacitats, carnet 

gent gran 
Una classe setmanal  42,45€ 14,48€ 9,38€ 17,69€ 5,70€ 
Dues classes setmanal - 28,82€ 25,16€ 33,43€ 10,77€ 
Tres classes setmanal - 42,28€ 37,48€ 51,25€ 16,43€ 
Quatre classes setmanal - 54,82€ 48,88€ 68,93€ 22,17€ 
Cinc classes setmanal - 64,63€ 59,63€ 82,85€ 26,58€ 
*pensionistes amb ingressos bruts entre l’1,75 i 2 vegades el SMI. 
 
b) Escola de natació 

 €/mes 
Dues classes setmana 20,81€ 
Tres classes setmana 22,91€ 
Cinc classes setmana 38,03€ 
 

4.1.2- Cursos mensuals 
 

 €/mes 
nadons 

€/mes 
2 a 3 
anys 

€/mes 
4 a 15 
anys 

€/mes 
16 a 64 

anys 

€/mes 
a partir de 65anys, 

jubilats, pensionistes*, 
discapacitats, carnet 

gent gran 
Una classe setmanal 42,70€ 14,69€ 9,52€ 17,95€ 5,79€ 
Dues classes setmanal - 29,24€ 25,52€ 33,92€ 10,92€ 
Tres classes setmanal - 42,91€ 38,03€ 52,01€ 16,68€ 
Quatre classes setmanal - 55,37€ 53,19€ 69,94€ 22,50€ 
Cinc classes setmanal - 65,57€ 60,51€ 84,25€ 26,97€ 
*pensionistes amb ingressos bruts entre l’1,75 i 2 vegades el SMI. 
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4.1.3- Natació escolar (per escoles, instituts i ampas) 10 alumnes mínim i en funció 
de l’edat 

 
D’octubre a juny 
  Preu/ curs/ personal 

de 9 a 13 hores 37,35€ Una classe setmanal 
de 15 a 17 hores 45,67€ 

 
4.1.4- Crèdit monogràfic de natació escolar (per escoles, instituts i ampas) 15 
alumnes mínim i en funció de l’edat. 

 
a) D’octubre a març 
  Preu/ curs/ persona 

de 9 a 13 hores 1,95€ Una classe setmanal 
de 15 a 17 hores 2,17€ 

 
b) D’abril a juny 
  Preu/ curs/ persona 

de 9 a 13 hores 2,05€ Una classe setmanal 
de 15 a 17 hores 2,27€ 

 
4.1.5- Curs natació escolar per a grups amb necessitats educatives especials en 
horari escolar. 
 

 preu/mes/persona 
Una classe setmanal 44,48€ 

 
• L’assistència a aquest tipus de curs requerirà de l’acompanyament d’una persona 

que es faci responsable en tot moment i haurà d’estar present mentre es realitza 
l’activitat. 

• El ratio del grup serà del 4-6 alumnes per monitor/a. 
 
4.1.6- Curs natació per a grups amb necessitats educatives especials en horari 
extraescolar. 
 

 preu/mes/persona 
Una classe setmanal 23,28€ 
Dues classes setmanals 52,66€ 
Tres classes setmanals 77,83€ 

 
• L’assistència a aquest tipus de curs requerirà de l’acompanyament d’una persona 

que es faci responsable en tot moment i haurà d’estar present a la instal·lació 
mentre es realitza l’activitat. 

• El ratio del grup serà del 3-5 alumnes per monitor/a. 
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4.1.7- Curs natació per persones amb necessitats educatives especials en horari 
extraescolar. 
 

 preu/mes/persona 
Una classe setmanal 47,72€ 
Dues classes setmanals         108,75€ 
Tres classes setmanals         159,54€ 

 
• L’assistència a aquest tipus de curs requerirà de l’acompanyament d’una persona 

que es faci responsable en tot moment i haurà d’estar present a la instal·lació 
mentre es realitza l’activitat. 

• El ratio serà d’un alumne per monitor/a. 
 
 
4.2- Cursos gimnàs 
Les persones no empadronades a Cerdanyola abonaran una matrícula de 2,00 euros 
per mes. 
 

4.2.1- Cursos Trimestrals 
a) Cursos extraescolars 

 €/mes 
4 a 15 
anys 

€/mes 
16 a 64 

anys 

€/mes 
a partir de 65anys, 

jubilats, pensionistes*, 
discapacitats, carnet 

gent gran 
Una classe setmanal 9,38€ 9,76€ 5,93€ 
Dues classes setmanal 18,03€ 18,80€ 9,09€ 
Tres classes setmanal 27,39€ 28,13€ 12,23€ 
Quatre classes setmanal 35,56€ 36,91€ 15,36€ 
Cinc classes setmanal 44,17€ 45,40€ 18,43€ 
*pensionistes amb ingressos bruts entre l’1,75 i 2 vegades el SMI. 
 
b) Condicionament físic combinat (piscina i gimnàs) 
 Preu/ persona/ mes 
Dues classes setmanals 32,58 € 
Tres classes setmanals 41,33 € 

 
4.2.2 - Cursos Mensuals 

 
a)  Cursos extraescolars 

 €/mes 
4 a 15 
anys 

€/mes 
16 a 64 

anys 

€/mes 
a partir de 65anys, 

jubilats, pensionistes*, 
discapacitats, carnet 

gent gran 
Una classe setmanal 10,32€ 10,74€ 6,52€ 
Dues classes setmanal 19,83€ 20,68€ 10,00€ 
Tres classes setmanal 26,84€ 30,95€ 13,46€ 
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Quatre classes setmanal 39,12€ 40,59€ 16,89€ 
Cinc classes setmanal 48,59€ 49,94€ 20,26€ 
*pensionistes amb ingressos bruts entre l’1,75 i 2 vegades el SMI. 
 
b)  Poliesportiu 
 
 preu setmanal preu quinzenal preu mensual 
5 h. activitat diària 44,38 € 85,34 € 157,03 € 
        
5- PREUS DE LLOGUER DE LA PISCINA I GIMNÀS MUNICIPAL CAN 
XARAU 
 
(*) Les Entitats locals han de ser esportives  i sense ànim de lucre i inscrites en el 
registre d’entitats al Consell Català de l’Esport CCE i al de l’Ajuntament. 
 
Les entitats locals no esportives estaran exemptes de pagament de preu públic de qualsevol 
instal·lació esportiva municipal, sempre hi quan la sol·licitud la tramiti el corresponen 
servei municipal, donant conformitat a l’activitat a realitzar-se i motivant l’exempció de 
pagament del preu públic. 
 

Entitats Espai Esportiu hora/puntual dia/puntual hora/temporada 

Locals 
esportives 

Piscina, sala d’activitats 
dirigides i sala fitness 

no subjectes no subjectes no subjectes 

Piscina 12,5x6m 226,31 € 1.357,90 €  
1 carrer piscina 25x12,5 132,15 € 814,73 €  

No locals 

sala gimnàs Can Xarau 132,15 € 814,73 € 26,55( *) 
 
(*) Mínim 10 hores 
 
6- REDUCCIONS 
S’estableixen les reduccions següents: 
 

a) 10% als abonats que formalitzin inscripcions corresponents a algun dels 
cursets de piscina o gimnàs, excepte els abonats amb un coeficient 0,100 

b) 20% membres de família nombrosa amb carnet actualitzat. En els apartats de 
cursos de piscina i gimnàs. 

c) 20% membres de família monoparental amb carnet actualitzat. En els apartats 
de cursos de piscina i gimnàs 

Les reduccions regulades en els apartats a) i b) no seran acumulables en la mateixa 
persona. La bonificació de l’apartat b) tan sols s’atorgarà si en el moment de la inscripció 
al curs s’aporta fotocòpia del carnet de família nombrosa i monoparental. 
 
En el cas de cursetistes menors de 4 anys, sols s’aplicarà el descompte d’abonat si és 
membre d’una família que tingui l’abonament familiar, en qualsevol de les seves 
modalitats. 
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7 .-ALTRES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
(*) Les Entitats locals han de ser esportives  i sense ànim de lucre i inscrites en el 
registre d’entitats al Consell Català de l’Esport CCE i al de l’Ajuntament. 
Les entitats locals no esportives estaran exemptes de pagament de preu públic de qualsevol 
instal·lació esportiva municipal, sempre hi quan la sol·licitud la tramiti el corresponen 
servei municipal, donant conformitat a l’activitat a realitzar-se i motivant l’exempció de 
pagament del preu públic. 

 
7.1- Frontons Can Xarau   

Entitats Locals esportives..............NO SUBJECTES 
 1 hora Abonament 10 hores 

 SENSE LLUM AMB LLUM SENSE LLUM AMB LLUM 
De dilluns a 
divendres a partir de 
les 17 hores , caps 
de setmana i festius 

4,71€ h/persona 5,61€ h/persona 42,19€ 50,52€ 

Horaris especials de 
8 a  les 17 hores de 
dilluns a divendres 

2,82€ h/persona 3,75€ h/persona 22,46€ 30,05€ 

La reserva de la pista no serà inferior a 1 hora.   
7.2- Pavelló d’Esports Can Xarau 

 
Es considerarà sessió diària la utilització que superi les 6 hores  
 

A)ACTES SOCIO-CULTURALS 
 

 1 hora 
 SENSE LLUM AMB LLUM 

Dia sencer 

Entitats Locals (*) No subjectes No subjectes No subjectes 
Entitats NO locals 72,41€/ hora 90,55€/ hora 506,94€ 
Entitats locals no 
esportives 

72,41€/ hora 90,55€/ hora 506,94€ 

           
    

b) ACTES ESPORTIUS      
 1 hora 

 SENSE LLUM AMB LLUM 
Dia sencer 

Entitats Locals 
esportives (*) 

No subjectes No subjectes No subjectes 

Entitats NO locals 72,47€/ hora 88,12€/ hora 506,94€ 
Entitats locals no 
esportives 

72,47€/ hora 88,12€/ hora 506,94€ 

 
c) ESPECTACLES I D'ALTRES ACTES   

 1 hora Sessió diària 
(La utilització que superi les 6h) 

SESSIÓ 452,63€/ hora 2.715,76€ 
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Els departaments existents en els soterranis del pavelló municipal podran ser utilitzats per 
entitats i clubs com a local social, prèvia sol·licitud d’autorització al Servei d'Esports.  
 
En cas d’actes promoguts per una entitat sense ànim de lucre de la localitat, el 
pavelló romandrà a disposició dels organitzadors prèvia sol·licitud sense estar 
obligats a satisfer el preu públic, sempre i quan es respecti l’horari d’obertura i 
tancament de la instal·lació i no comporti cap despesa extra pel Servei.  
 
7.3- Pistes exteriors piscina 1 i 2 
Es considerarà sessió diària la utilització que superi les 6 hores.  
per partit i festivals esportius 
 

 1 hora Lloguer 10 hores 
 sense llum amb llum 

Dia sencer 
 sense llum amb llum 

Entitats Locals 
(*) 

No subjectes No subjectes No subjectes No subjectes No subjectes 

Entitats NO 
locals 

36,22€/ hora 45,27€/ hora 253,48€ 289,28€ 364,88€ 

Entitats locals no 
esportives 

36,22€/ hora 45,27€/ hora 253,48€ 289,28€ 364,88€ 

 
A les persones titulars d’abonament de piscina coberta i gimnàs municipal se’ls hi aplicarà 
sobre aquesta tarifa un coeficient del 0,100. 
 
7.4.- Pista poliesportiva coberta 3  
 
Es considerarà sessió diària la utilització que superi les 6 hores 
per partit i festivals esportius: 
 

 1 hora Lloguer 10 hores 
 sense llum amb llum 

Dia sencer 
 sense llum amb llum 

Entitats Locals 
(*) 

No subjectes No subjectes No subjectes No subjectes No subjectes 

Entitats NO 
locals 

40,73€/ hora 58,83€/ hora 280,62€ 325,89€ 470,73€ 

Entitats locals no 
esportives 

40,73€/ hora 58,83€/ hora 280,62€ 325,89€ 470,73€ 

 
A les persones titulars d’abonament de piscina coberta i gimnàs municipal se’ls hi aplicarà 
sobre aquesta tarifa un coeficient del 0,100. 
 
7.5.-Pistes poliesportives Fontetes (pistes 1 i 2) 
Es considerarà sessió diària la utilització que superi les 6 hores 
per partit i festivals esportius: 
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 1 hora Lloguer 10 hores 
 sense llum amb llum 

Dia sencer 
 sense llum amb llum 

Entitats Locals 
(*) 

No subjectes No subjectes No subjectes No subjectes No subjectes 

Entitats NO 
locals 

36,22€/ hora 45,27€/ hora 253,48€ 289,69€ 362,10€ 

Entitats locals no 
esportives 

36,22€/ hora 45,27€/ hora 253,48€ 289,69€ 362,10€ 

 
 

7.6-Camps de futbol municipals  
Es considerarà sessió diària la utilització que superi les 6 hores 
Les entitats locals no estan subjectes al pagament del preu públic 
Entitats no locals 
 

Instal·lació Preu amb 
vestidor 

2 hores camp 
sencer 

mig camp/durada 
partit 

sense llum 153,90 € 76,96 € 
amb llum 199,14 € 99,57 € 

CF la bòbila 
CF Pinetons 
gespa artificial dia sencer 534,08 € 267,04 € 

sense llum 135,80 € 67,89 € 
amb llum 174,92 € 87,46 € 

CF Fontetes 

dia sencer 479,79 € 239,90 € 
 
8.-CURSOS-JORNADES-TORNEJOS-COMPETICIONS I QUALSEVOL TIPUS 
D'ACTIVITAT ESPORTIVA PUNTUAL 
 
8.1- Cursos escoles iniciació esportiva en funció de l’esport 
   per alumne i temporada.......................... de  56,38 a 338,25 € 
 
8.2- Cursos de formació de tècnics i àrbitres esportius 
 

Durada Preu per persona 
1 a 2 dies de  9,05 a 31,68€ 
Setmanals de 27,15  a 90,55€ 
Més d’una 
setmana 

a partir de 90,55€ 

 
8.3 Jornades tècniques de formació i actes diversos 
 preu per persona de  8,92  fins a  40,23€ 
 
Per activitats esportives diverses no recollides en els apartats anteriors, l’òrgan competent a 
proposta del servei, aprovarà la corresponent taxa tenint en compte les característiques de 
l’activitat. 
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8.4- Competicions i torneig de lleure 
 

Durada Preu per persona 
1 a 2 dies 18,74€ 
Setmanals de   18,74€ a    66,84€ 
Més d’una 
setmana 

de   66,84€  a   140,55€ 

 
8.5- Curses i competicions populars 
 

Tipus activitat Preu  
Activitats individuals De 2,26€ fins a 

45,10€ 
Activitats d’equips  De 5,64€ fins a 

16,92€ 
 
No estaran subjectes les curses i competicions populars organitzades i/o patrocinades 
per l’Ajuntament que siguin declarats d’interès per a la població, mitjançant resolució 
de l’òrgan corresponent. 
 
9. ALTRES PISCINES MUNICIPALS 
 
PISCINA DE MONTFLORIT 
 
Abonaments 
Familiar de temporada........................... 153,90€ 
Familiar mensual.................................. 112,85€ 
Familiar setmanal.................................   30,78€ 
 
Preus addicionals per fill (a partir del  2 fill) 
Familiar temporada..............................   51,78€ 
Familiar mensual..................................   20,52€ 
Familiar setmanal..................................    8,21€ 
 
Individual 
Adult a partir dels 14 anys 
Individual de temporada.................... 77,46€ 
Individual mensual............................. 35,91€ 
Individual setmanal............................ 16,61€ 
Entrada d’un dia (inclòs festius i diumenges)  4,15€ 
 
Infantil de 4  a 13 anys i majors de 65 anys 
Individual de temporada........................ 56,94€ 
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Individual mensual................................ 24,62€ 
Individual setmanal............................... 13,55€ 
Entrada d’un dia (inclós festius i diumenges)  3,39€ 
 
Els nens fins a 3 anys no paguen 
 
Entrada de grups...................................   2,10€ 
Abonament temporada monoparental 109,78€ 
(Pare o mare amb un o dos fills) (3 a 14 anys) 
Abonament mensual monoparental  80,51€ 
(Pare o mare amb un o dos fills) (3 a 14 anys) 
Abonament setmanal monoparental  21,96€ 
(Pare o mare amb o dos fills)(3 a 4 anys) 
 
Per acollir-se a la modalitat de grup han de ser mínim 10 membres d’un casal, escola, 
club o entitat infantils i fer la reserva prèvia. 
 
 
 
 

ANNEX 1 
SOL.LICITUD DE BENEFICIS FISCALS  

 
SENYOR, 

 
Nom i cognoms 
Carrer      Núm.  Pis  Porta 
Domiciliat a 
Amb el DNI núm.     Telèfon 
 
 
SOL·LICITO: 
 
L’aplicació de les reduccions previstes a l’article 3 de l’ordenança 52 de preu 
públic per a la utilització dels serveis de piscina i gimnàs municipal “Can Xarau” 
 
 

1. Tipus de benefici: �    Pensionista  �    Aturats sense subsidi 
 
 
2. Cursos i/o activitats per les que ho sol·licita: 
 
 
3. Membres de la unitat familiar que ho sol·licita: 
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Nom i Cognoms 
 
Nom i Cognoms 
 
Nom i Cognoms 
 
Nom i Cognoms 
 
Nom i Cognoms 
 
 
Cerdanyola del Vallès, a.................. d ................................ de 20......... 
 
Signat 
 
 
SENYOR  ALCALDE  PRESIDENT  DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA 
DEL VALLÈS  

 
ANNEX 2 

 
DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT DE BENEFICIS FISCALS 

 
 

En/na...................................................................................................................... amb 
DNI núm. ................................................. domiciliat-da a ............................. 
..................................................................... de Cerdanyola del Vallès. 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE: 
 
Primer: 
Que són reals les dades que faig constar a la sol·licitud de beneficis fiscals, així com 
també les dades facilitades a aquest Ajuntament de Cerdanyola, per tot això 
APORTO tots els documents que són necessaris i que es relacionen en l’apartat 
annex, coneixent que l’ocultació de dades o falsedat de les mateixes és motiu de: 
 

- Cancel·lació de l’expedient de beneficis fiscals 
- Deixar-lo sense efecte 
- Reclamació de quantitat de cobrament indegut 

 
Segon: 
Estic assabentat de l’obligació de comunicar a aquest Ajuntament qualsevol variació 
de les dades referenciades. 
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Signat, 
 
 
Cerdanyola del Vallès,  a................... d................................. de 20..... 
 
 
 
Documentació annexa: 
 
(   ) Certificat de convivència 
(   ) Rendes de la unitat familiar 

Declaracions presentades a Hisenda a l’últim exercici o fulls de salari de tots 
els membres perceptors de sous o pensions. 

(   ) Rendes individuals 
 Declaracions presentades a Hisenda a l’últim exercici o full de salari. 
(   ) Carnet de pensionista de la Seguretat Social 
(   )  Fotocopia DNI 

 
 

ANNEX 3 
 
FULL DE BAIXA VOLUNTÀRIA ABONAMENT i CURSOS  
 
1. Dades de l’abonat 

 
1er Cognom 
 

2on Cognom 
 

Nom 
 

Data naixement 
 

DNI 
 

Telèfon 
 

 
2. Dades del TUTOR (menors) 

 
1er Cognom 
 

2on Cognom 
 

Nom 
 

 DNI 
 

Telèfon 
 

 
3. Domicili Fiscal 

 
Carrer/ Avda./ Plaça 
 

Número, planta i porta 
 

Municipi 
 

Província 
 

 
4. Causa de la baixa 

�  Canvi de domicili 
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�  Canvi a altra instal·lació esportiva 
�  El servei no satisfà les seves necessitats. Perquè................................................... 
    .................................................................................................................................. 
�  Altres......................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................. 
 

5. Observacions 
 
 
 
 
 
El sotasignat formula la present baixa voluntària a l’abonament de conformitat amb les 
normes vigents. 

 
Cerdanyola del Vallès, ..................... de........................................de 20......... 
 
Signatura                 Segell de l’Àrea 
d’Esports i Lleure 
 
La baixa entrarà en vigor a partir de        
Cerdanyola del Vallès, .........................de..................................... de 20........ 
(Data de recollida del full) 
 


