
 

 

 

 

APROVACIÓ DE LES TARIFES PELS SERVEIS ESPORTIUS I INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES QUE GESTIONA L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PER A 

L’EXERCICI 2021 

 

El Ple Municipal de data 26 de novembre de 2020, per majoria 

absoluta, va acordar: 

 

.. Aprovar les tarifes dels serveis esportius i instal·lacions 

esportives que gestiona l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per 

l’exercici 2021, així com el seu règim regulador:  

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

L’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, estableix la compensació als mitjans 

propis  per les activitats objecte d’encàrrec mitjançant tarifes 

aprovades per l’ens encomanant. 

 

Article 2n. Concepte 

 

Les tarifes regulades en aquesta relació es satisfaran pels 

usuaris que voluntàriament sol·licitin la utilització dels 

equipaments i dels serveis esportius municipals. 

 

Article 3r. Usuaris obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament de les tarifes per a la utilització 

dels equipaments i serveis esportius, les persones o entitats que 

sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis o 

realització d’activitats a què es refereix l'article segon de la 

present document. 

 

Article 4t. Responsables 

 

En el cas de què l’usuari del servei sigui menor d’edat, quedaran 

obligats al pagament de la tarifa els pares, tutors o persones 

responsables legalment. 

 

Article 5è. Beneficis socials 

 

Estaran exempts del pagament de la present tarifa: 

 

a. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats 
organitzades o patrocinades per l’Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca. 

 

b. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats 
escolars. 

 

c. Les entitats esportives sense ànim de lucre que reuneixin els 
següents requisits, i sempre prèvia aprovació per part del 

òrgan competent de la gestió dels serveis: 

 



 

 

c.1. L’entitat ha d’esser de la ciutat de Sant Andreu de la 

Barca. 

 

c.2. L’entitat haurà d’estar degudament legalitzada: 

 

c.2.1.- Registrada el Registre d’Entitats Esportives del 

Consell Català de l’Esport. 

 

c.2.2.- Registrada el Registre d’entitats del Registre de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

 

c.2.3.- Disposar de NIF. 

 

c.2.4.- Complir amb tots els requeriments legals que obliga 

la Llei de l’esport de Catalunya per una entitat esportiva. 

 

c.3. L’entitat haurà de justificar la seva participació en les 

competicions oficials corresponents. 

 

c.4. Que l’entitat no dupliqui una activitat ja existent. En 

aquest cas caldrà una valoració prèvia per veure d’idoneïtat 

del projecte.  

 

d) Esportistes d’elit en actiu, residents i/o que competeixin amb 

una entitat de  Sant Andreu de la Barca. S’entén com a esportistes 

d’elit aquells reconeguts pel Consejo Superior de Deportes, o per 

la Federació Española del seu esport. 

 

Per tal d’optar a l’exempció de la present tarifa, és 

imprescindible presentar al registre del servei, una instancia 

degudament raonada adreçada a la Direcció del servei, adjuntant 

la documentació acreditativa dels requisits esmentats. 

 

Queden excloses de l’exempció de les tarifes, les entitats de nova 

creació, d’esports existents a la localitat. 

 

Bonificacions pels abonats i inscrits als serveis esportius 

municipals de Sant Andreu de la Barca: 

 

1. Les persones abonades al servei d’esports durant un període 
ininterromput de 10 anys gaudiran d’un descompte corresponent 

al 10 % de les tarifes que estiguin abonant: Quota 10. 

 

2. Les persones abonades al servei d’esports durant un període 
altern de 15 anys gaudiran d’un descompte corresponent al 10 % 

de les tarifes que estiguin abonant: Quota 15. Aquesta quota 

s’extingeix i no més s’aplica a les quotes existents fins el 

31 de desembre de 2019.  

 

3. Les persones abonades al servei d’esports durant un període 
ininterromput de 20 anys gaudiran d’un descompte corresponent 

al 20 % de les tarifes que estiguin abonant: Quota 20. 

 

4. Les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca que pateixin 
alguna discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 



 

 

65% gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la primera quota 

d’abonament individual adult.  

 

5. El mateix descompte s’aplicarà per a aquelles persones 

empadronades a Sant Andreu de la Barca, que tinguin alguna 

discapacitat amb un grau reconegut superior al 33% i fins al 

64% i que a més tinguin el barem de mobilitat reconegut. 

Igualment s’aplicarà a la primera quota d’abonament individual 

adult.  

 

6. Les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca que pateixin 
alguna discapacitat amb un grau reconegut superior al 33% i 

fins al 64%, gaudiran d’una bonificació del 30% sobre la primera 

quota d’abonament individual adult 

 

Totes les quotes amb bonificacions per discapacitat, estan 

subjectes a renda. Els ingressos per aplicar aquesta bonificació 

seran: 

 

a) Unitat familiar (fins a 3) i monoparentals els ingressos  
hauran de ser inferiors a dues vegades el SMI. Per cada 

unitat de més(3) es comptabilitzarà el 50 % del SMI. 

 

b) Persones individuals 1,5 el SMI. 
 

La competència sobre aquesta matèria correspondrà a la Comissió 

Executiva de SAB-URBÀ, que ha d’adoptar els acords pertinents a 

partir dels informes i proves que calguin. 

 

Les bonificacions poden ser revisables cada any per garantir que 

es donen les condicions establertes per la seva concessió. 

 

En qualsevol dels casos, no serà d’aplicació en les quotes 

familiars.  

 

Els descomptes no són acumulables. Una tipologia de quota que ja 

tingui un descompte no se li aplicarà un altre. 

 

Per tal d’optimitzar la gestió dels recursos i els serveis l’òrgan 

competent, podrà acordar la realització de campanyes promocionals 

de les diferents activitats esportives amb la reducció de la quota 

d’inscripció i/o mensual. 

 

Quan un abonat o persona que pagui una entrada, tingui una 

discapacitat que requereixi del suport d’una tercera persona per 

desenvolupar les tasques bàsiques de suport i de mobilitat, 

aquesta quedarà exempta del pagament de l’entrada a les IEM. 

Caldrà acreditar la necessitat d’assistència d’aquesta tercera 

persona. 

 

Les sol·licituds, hauran de presentar-se electrònicament a través 

del  Portal de Tramitació Electrónica: E-Tram, de l’Ajuntament de 

Sant Andreu de la Barca: https://sabarca.cat/tramits, 

complimentant la instància electrònica i adjuntar la documentació 

següent: 



 

 

 

 Document de consentiment de consulta de dades en 

altres Administracions Públiques. Aquest document es 

facilitarà al portal de tràmits de l’ajuntament 

www.sabarca.cat 

 

Al mateix temps, el sol·licitant ha de donar consentiment per 

consultar la informació següent: 

 

 Certificat de convivència. 

 

 Darrera declaració de la renda, de tots els membres 

de la unitat familiar de la qual formi part 

l’interessat. En cas de no estar obligats a fer 

declaració de renda, s’ha d’aportar el certificat 

d’Hisenda corresponent i el certificat d’ingressos. 

 

En cas de no consentir la consulta de dades, haurà d’adjuntar 

la documentació requerida a la instància electrònica. 

 

Article 6è. Quantia de les tarifes 

 

Descripció dels abonaments: 

 

1. Abonat infantil: Aquesta tarifa s’aplicarà als nens i nenes a 

partir de l’any que facin els 4 i fins a l’any que facin els 14 

anys d’edat i dona dret a la utilització dels Complexos de L’11 i 

Can Salvi. Comporta el pagament de les pistes d’esports de 

raqueta. 

 

2. Abonat adult: Aquesta tarifa s’aplicarà a persones des de l’any 

que compleixi els 15 anys fins els 64 anys. Dona dret a la 

utilització dels Complexos de L’11 i Can Salvi. Comporta el 

pagament de les pistes d’esports de raqueta. 

 

3. Abonat gent gran: Aquesta tarifa s’aplicarà a persones mes 

grans de 65 anys d’edat. Dona dret a la utilització dels Complexos 

de L’11 i Can Salvi. Comporta el pagament de les pistes d’esports 

de raqueta. 

 

4. Abonat Can Salvi: Aquesta tarifa dona dret a la utilització 

del Complex Esportiu  de Can Salvi, sense pagament de les pistes 

d’esports de raqueta, excepte en els casos especials que 

s’indiquin. 

 

5. Abonat Plus: Aquesta tarifa dona dret a la utilització dels 

Complexos de L’11 i Can Salvi. No comporta el pagament de les 

pistes d’esports de raqueta, excepte en els casos especials que 

s’indiquin. Disposa d’un abonament de raig UVA de 6 sessions. 

 

6. Abonament familiar: L’abonament familiar es configura amb les 

tarifes d’1 adult més segon adult com a base de càlcul a partir 

d’aquesta base es sumen per cada menor i per cada adult que 

s’incorpori a aquesta modalitat. Dona dret a la utilització dels 



 

 

Complexos de L’11 i Can Salvi. Comporta el pagament de les pistes 

d’esports de raqueta. 

 

7. Abonament de temporada de bany a la piscina d’estiu: Aquesta 

tarifa dona dret a la utilització de la piscina d’estiu del Complex 

esportiu de Can salvi. Aquest abonament pot ser mensual o de 

temporada, individual( adults i menors-gen gran) o familiar. 

L’abonament mensual, una vegada contractat i utilitzat, no serà 

retornable, excepte casos excepcionals com malaltia, accident, 

trasllat de domicili, etc. L’abonament mensual , en els casos 

esmentats, només tindrà un retorn del 25 % de la tarifa d’abonat. 

En cap cas, es fraccionarà l’import per dies.  

 

La quantia dels imports regulat en aquesta relació serà el fixat 

en les tarifes següents: 

 

1. ABONAMENTS, LLOGUERS  I ENTRADES A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

        

  1.1. LLOGUERS D’INSTAL.LACIONS:     

        

1 POLIESPORTIU Per hora    43,08 €  

2 POLIESPORTIU abonats Per hora    26,97 €  

3 POLIESPORTIU abonats 1 mòdul 1H.    16,16 €  

4 PISTA EXTERIOR Per hora    32,32 €  

5 PISTA EXTERIOR COBERTA/JOSEP PLA Per hora    37,72 €  

6 POLIESPORTIU/JOSEP PLA 

Lloguer actes no 

esportius   163,67 €  

7 SALES ACTIVITATS Per hora    32,32 €  

8 CAMP FUTBOL 7 abonats Per hora    64,64 €  

9 CAMP FUTBOL 7 no abonats partit 1,5 h   163,67 €  

10 CAMP FUTBOL 7 ESTADES Per hora    64,64 €  

11 CAMP FUTBOL 11 abonat Per hora    83,27 €  

12 CAMP FUTBOL 11 no abonat partit 2 h.   190,64 €  

13 CAMP FUTBOL 11 ESTADES Per hora    83,27 €  

14 TENNIS PISTES TERRA BATUDA Per hora     6,46 €  

15 TENNIS O FRONTÓ  Per hora     4,14 €  

16 PÀDEL Per hora     4,14 €  

  Quant assisteixi un no soci al camp haurà d'abonar l'import de 3 euros.   

  
Es faran descomptes al camp de gespa a partir de 3 

partits amb un 10%, 4 partits un 15%      

  fins un màxim del 30%.      

  Estades més de 20 hores     

        

17 LLOGUER DE CARRERS Per hora    29,09 €  

        

  El lloguer de carrers de piscina s’ha de fer per activitats de tot un curs,  

  amb un mínim de 4 h/set     

  
Per entitats no especialitzades en natació s’haurà de 

contractar també el monitor.     

  

 

 

 

     



 

 

 

  1.1.1. LLUM PISTES     

        

18 CAMP DE FUTBOL 11 i PISTA ATLEM Llum/hora    19,44 €  

19 CAMP DE FUTBOL 7  Llum/hora    17,22 €  

20 POLIESPORTIU: Llum/hora     8,84 €  

21 POLIESPORTIU 1 MODÚL: Llum/hora     7,32 €  

22 PISTA EXTERIOR COBERTA/JOSEP PLA Llum/hora     8,84 €  

23 PISTA EXTERIOR DESCOBERTA/SALA ACTIVITATS Llum/hora     7,32 €  

24 PISTES DE TENNIS,FRONTÓ I PÀDEL Llum/ 15'     1,11 €  

        

  1.2. ENTRADES A LES INSTAL·LACIONS     

        

  1.2.1. COMPLEX ESPORTIU 11 DE SETEMBRE     

        

  ENTRADES PUNTUALS     

25 Entrada Complex esportiu L'11 adult       8,00 €  

26 Entrada Complex esportiu L'11 infantil       7,00 €  

27 Abonament entrades poliesportiu (10 entrades per 3 mesos)    69,44 €  

        

        

  1.2.2. COMPLEX ESPORTIU CAN SALVI     

        

  ENTRADES PISCINA (temporada d'estiu)     

28 Entrada       6,00 €  

29 Grups       4,20 €  

30 Entrada amb lloguer de pistes       4,00 €  

        

  ENTRADA(temporada d'hivern) Abonat temporal 

31 Entrada         4,00 €  

32 

Abonament 10 entrades lloguers pistes(3 

mesos)      35,35 €  

        

  ALTRES     

33 Activitats puntuals( passejades, etc..)       8,70 €  

        

  1.3. ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS     

        

  1.3.1. PISCINA D'ESTIU     

        

  ABONAMENT PISCINA D'ESTIU     

34 Menors i gent gran mensual    36,00 €  

35 Adults mensual    45,45 €  

36 Familiar mensual    77,47 €  

37 Menors i gent gran temporada    58,00 €  

38 Adults temporada    82,90 €  

39 Familiar temporada   129,95 €  

  

 

 

 

       



 

 

 

 

  1.3.2. COMPLEX ESPORTIU L'11     

        

40 Matrícula individual   45,00 € 

41 Matrícula parelles   55,00 € 

42 Matrícula familiar   65,00 € 

43 Mensualitat d’adults      41,41 €  

44 Mensualitat adult 2n.membre      34,34 €  

45 Mensualitat infantil ( menors de 15 anys )      17,47 €  

46 

Mensualitat familiar ( q. ind + 2 q. adult) per cada menor de 15 

anys es sumen     4,04 €  

47 

Mensualitat familiar ( q. ind + 2 q. adult) per cada adults es 

sumen     7,07 €  

48 Mensualitat tercera edat 1r. Membre      24,75 €  

49 Mensualitat tercera edat 2n. Membre      17,47 €  

50 Mensualitat Casal d'Avís piscina       8,74 €  

51 Mensualitat Casal d'Avís activitat física       8,74 €  

52 Quota Plus      57,07 €  

        

  Quota 10 (10% de descompte quan facin 10 anys d’antiguitat)   

  La quota 10 s’aplicarà a tots aquells abonats amb permanència de 10 anys sense  

  interrupció i 15 anys alterns FINS L’ANY 2019 (no aplicable posteriorment) 

  Quota 20 (20% de descompte quan facin 20 anys d’antiguitat)   

  
La quota 20 s’aplicarà a tots aquells abonats amb permanència de 20 anys sense interrupció. 

  Quotes familiars: pares i fills de la mateixa unitat familiar o monoparentals. 

  

En quant es faci un abonament familiar en que estiguin inscrits dos adults, els menors  de 15 anys 

no hauran de pagar drets de matrícula. 

  

En les quotes Plus i Quota específica de Can Salvi, de segona quota, quota infantil i quotes de 

3a edat, s’aplicaran els mateixos descomptes que s’apliquen en relació a la  quota del Complex 

Esportiu l’11 1r membre adult.  

        

  1.3.3. QUOTES ESPECIALS:     

        

  CAN SALVI     

53 Quota específica Can Salvi      43,63 €  

        

  EMPRESES     

54 Matrícules empreses:     

55 Quota d’abonament empreses de mes de 20 treballadors    34,49 €  

56 Quota d’abonament empreses de mes de 40 treballadors    31,53 €  

57 Quota d’abonament empreses de mes de 60 treballadors    29,59 €  

        

58 Quota d'abonament Can Salvi de més de 10 treballadors    38,55 €  

59 Quota d'abonament Can Salvi de més de 20 treballadors    34,29 €  

60 Quota d'abonament Can Salvi de més de 30 treballadors    30,02 €  

        

  BAIXES     

61 Quota base 3 primers mesos individual    31,22 €  

62 Quota base 3 primers mesos parelles    52,03 €  

63 Quota base 3 primers mesos famílies    52,03 €  



 

 

64 Quota de manteniment individual a partir del 4art mes     6,45 €  

65 

Quota de manteniment parelles a partir del 

4art mes       8,64 €  

66 

Quota de manteniment famílies a partir del 

4art mes      12,90 €  

        

  2. ACTIVITATS     

        

  2.1. ACTIVITATS D'ESTIU     

        

67 Casal d'estiu 1er torn abonats   149,23 €  

68 Casal d'estiu 1er torn amb dinar abonats   223,70 €  

69 Casal d'estiu 1er torn no abonats   177,14 €  

70 Casal d'estiu 1er torn amb dinar no abonats   251,73 €  

71 Casal d'estiu 2on torn abonats    99,62 €  

72 Casal d'estiu 2on torn amb dinar abonats   149,18 €  

73 Casal d'estiu 2on torn no abonats   118,11 €  

74 Casal d'estiu 2on torn amb dinar no abonats   167,77 €  

75 Estades esportives 1 setmana  abonats    49,71 €  

76 Estades esportives 1 setmana  no abonats    59,09 €  

77 Estades esportives 1 setmana amb dinar abonats    74,64 €  

78 Estades esportives 1 setmana amb dinar no abonats    83,86 €  

79 Cursets de natació estiu 1 setmana  abonats    20,40 €  

80 Cursets de natació estiu 1 setmana  no abonats    40,18 €  

81 Acollida 1 h       4,17 €  

82 Acollida 1 setmana      12,51 €  

83 Servei menjador        7,63 €  

  Descomptes casal i escola d'estiu:     

  Acollida torn sencer descompte del 15%     

  2 germans, el segon té un 15 %     

  

3 germans, el segons té un 15 % i el tercer 

un 20 %     

  Els torns es podran regular per dia (tarifa proporcional segons calendari)  

        

  2.2. CURSETS DE NATACIÓ     

        

  Curs  20/21     

84 

Quota curset natació infantil, adult i gent 

gran  abonat 1h set 166,34 € 

85 

Quota curset natació infantil, adult i gent 

gran  no abonat 1h set 332,63 € 

86 Quota curset natació prenadó i nadó 1h set 342,75 € 

87 

Quota curset natació primària. Temporada 8 

mesos   114,41 € 

88 

Quota curset natació infantil. Temporada 8 

mesos   133,48 € 

  Aquest cursets només son per escoles i AMPES     

  

  

 

 

 

 

     



 

 

 

  Curs 21/22     

89 

Quota curset natació infantil, adult i gent 

gran  abonat 1h set   168,00 €  

90 

Quota curset natació infantil, adult i gent 

gran  no abonat 1h set   335,96 €  

91 Quota curset natació prenadó i nadó 1h set   346,18 €  

92 

Quota curset natació primària. Temporada 8 

mesos     115,55 €  

93 

Quota curset natació infantil. Temporada 8 

mesos     134,81 €  

  Aquest cursets només son per escoles i AMPES     

  Cursos d'una sessió per setmana     

  si el pare és abonat el nadó i prenadó       27,00 €  

        

        

  2.3. CURSETS DE TENNIS     

        

  CURS 20/21      

94 Matrícula escola menors no abonat 26,00 € 

95 Mini-tennis /pàdel i iniciació 1,5 h set abonat 36,75 € 

96 Mini-tennis /pàdel i iniciació 1,5 h set no abonat 52,97 € 

97 Mini-tennis /pàdel i iniciació 3 h set abonat 64,32 € 

98 Mini-tennis /pàdel i iniciació 3 h set no abonat 92,21 € 

99 Perfeccionament 1,5 hores setmanals abonat 36,75 € 

100 Perfeccionament 1,5 hores setmanals no abonat 52,97 € 

101 Perfeccionament 3 hores setmanals abonat 64,32 € 

102 Perfeccionament 3 hores setmanals no abonat 92,21 € 

103 Competició 2 hores setmanals abonat 56,26 € 

104 Competició 2 hores setmanals no abonat 70,21 € 

105 Competició 4 hores setmanals abonat 97,99 € 

106 Competició 4 hores setmanals no abonat 124,61 € 

107 Competició 6 hores setmanals abonat 138,29 € 

108 Competició 6 hores setmanals no abonat 177,69 € 

109 Adults 1 h/set 4 alumnes pista abonat 34,41 € 

110 Adults 1 h/set 3 alumnes pista abonat 38,39 € 

111 Adults 1 h/set 2 alumnes pista abonat 56,95 € 

112 Classes particulars 1 hora tennis abonat 21,42 € 

113 Classes particulars 1 hora pàdel abonat 21,42 € 

       

  CURS 21/22     

114 Matrícula escola menors no abonat    26,26 €  

115 Mini-tennis /pàdel i iniciació 1,5 h set abonat    37,12 €  

116 Mini-tennis /pàdel i iniciació 1,5 h set no abonat    53,50 €  

117 Mini-tennis /pàdel i iniciació 3 h set abonat    64,96 €  

118 Mini-tennis /pàdel i iniciació 3 h set no abonat    93,13 €  

119 Perfeccionament 1,5 hores setmanals abonat    37,12 €  

120 Perfeccionament 1,5 hores setmanals no abonat    53,50 €  

121 Perfeccionament 3 hores setmanals abonat    64,96 €  

122 Perfeccionament 3 hores setmanals no abonat    93,13 €  

123 Competició 2 hores setmanals abonat    56,82 €  

124 Competició 2 hores setmanals no abonat    70,91 €  



 

 

125 Competició 4 hores setmanals abonat    98,97 €  

126 Competició 4 hores setmanals no abonat   125,86 €  

127 Competició 6 hores setmanals abonat   139,67 €  

128 Competició 6 hores setmanals no abonat   179,47 €  

129 Adults 1 h/set 4 alumnes pista abonat    34,75 €  

130 Adults 1 h/set 3 alumnes pista abonat    38,77 €  

131 Adults 1 h/set 2 alumnes pista abonat    57,52 €  

132 Classes particulars 1 hora tennis abonat    21,63 €  

133 Classes particulars 1 hora pàdel abonat    21,63 €  

  

Les classes d'iniciació, mini i  perfeccionament  de més de 3 h, s'aplicarà la 

tarifa proporcional  

  Per germans, el segon tindrà un 15 % de descompte i un tercer un 20% 

  Les classes de pàdel seran d’1 hora i la tarifa proporcional    

        

  Escola tennis/pàdel adults     

  Descomptes per 2 h. setmanals     

  10 % per 4 alumnes en pista     

  15 % per 3 alumnes en pista     

  20 % per 2 alumnes en pista     

  

En les classes de pàdel d'adults el preu únic és el de 38,39€ (temp. 2020/2021) i el de 38,77€ 

(temp. 2021/2022) amb un mínim de 3 persones. 

  La tarifa d'adult serà proporcional si fan més hores.   

        

  2.4. SERVEIS      

        

  UVA     

134 Sessió raig UVA fitxa (6 minuts)       4,85 €  

135 

Abonats raig UVA (6 sessions fitxa de 6 

minuts)      23,74 €  

        

  FISIOTERÀPIA     

136 Planning 30'    20,00 €  

137 Massatge esportiu o relax bàsic 30'    27,78 €  

138 Massatge relax complert 50'    38,89 €  

139 Massatge relax parcial amb olis d'essències 30'    33,33 €  

140 Massatge relax complert amb olis d'essències 50'    44,39 €  

141 Massatge terapèutic parcial 30'    33,33 €  

142 Massatge terapèutic complert 50'    44,39 €  

143 Massatge esportiu parcial 30'    33,33 €  

144 Massatge esportiu complert 50'    44,44 €  

145 Sessió fisioterapeuta 30'    33,33 €  

146 Sessió fisioterapeuta 50'    44,44 €  

147 Abonament per tractament 5 30'   121,96 €  

148 Abonament per tractament 10 30'   179,58 €  

149 Abonament per tractament 5 50'   179,58 €  

150 Abonament per tractament 10 50'   299,31 €  

151 Kinesiotaping  i Quiromassatge 30'    21,41 €  

  ( a major temps serà proporcional)     

        

  

 

 

     



 

 

 

NUTRICIÓ 

152 Entrevista inicial, dieta i mesures 90' 41,78 € 

153 Visita de control o assessorament 20' 10,72 € 

154 

Properes sessions de seguiment  (canvi de 

dieta i mesures)  75' 34,59 € 

        

        

  2.5. ALTRES SERVEIS QUOTES O LLOGUERS     

        

155 Lloguer mensual de taquilla       5,40 €  

156 lloguer mensual 1/2 taquilla       2,75 €  

157 Renovació assegurança       9,15 €  

158 

Renovació tarja abonat (pèrdua orig.) o 

fiança        6,50 €  

159 Despeses devolució de rebuts       5,40 €  

160 Cadenat       7,55 €  

161 Clau Wellness system      22,95 €  

162 Samarreta       5,20 €  

163 Revisió mèdica      15,60 €  

164 Tovallola       9,40 €  

165 Casquet de bany       6,30 €  

166 Mascareta       7,00 €  

        

  3. PUBLICITAT A LES INTAL.LACIONS ESPORTIVES   

        

  3.1.- PUBLICITAT ESTÀTICA     

        

167 DE 3.66 X 1.83 (6.6 M2)     223,50 €  

168 DE 3.66 X 1.10 (4.2 M2)     189,65 €  

169 DE 2.40 X 1.22 (2.9 M2)     173,00 €  

170 DE 1.83 X 1.44 (2.6 M2)     152,80 €  

171 VITRINA EXPOSITORA DE MATERIAL ESPORTIU     

  ( D’UN MAXIM DE 3 M2 )     

   per un segon mòdul tindrà una rebaixa del   20 %   

        

  4. ALTRES SERVEIS TÈCNICS     

        

172 Tècnic esportiu       33,35 €  

173 

Proves específiques opositors(s'ha de ser 

abonat)      22,25 €  

 

 

Article 7è. Acreditació i gestió 

 

1. La tarifa per la utilització dels equipaments esportius 

municipals i la prestació de serveis de tipus esportiu 

s’acreditarà des del moment en que s’autoritzi l’esmentada 

utilització a la persona o entitat interessada. 

 

2. La gestió i administració de l’esmentada tarifa s’efectuarà 

mitjançant l’ens gestor del servei, de la forma següent: 

 



 

 

 

 

2.1. La utilització dels equipaments esportius municipals amb 

caràcter eventual, en el moment d’efectuar la reserva. 

 

2.2. La utilització dels serveis esportius municipals i dels 

equipaments esportius municipals de manera regular, s’abonarà 

mensualment per mesos avançats. 

 

2.3. Quan la sol·licitud d’inscripció als serveis esportius 

s’efectuï amb data posterior al dia 1 dels mes en curs, l’import 

a pagar d’aquella mensualitat serà el proporcional als dies 

naturals que li resten al mes, de la quota mensual aplicable. 

 

2.4. L’obligació de pagament s’extingeix mitjançant sol·licitud 

per escrit de causar baixa com a usuari dels serveis esportius i 

tindrà efectes el dia 1 del mes següent al de la seva presentació. 

 

2.5. L’obligació de pagament també podrà extingir-se per acord de 

l’òrgan competent de la gestió del servei de cancel·lar el dret 

d’utilització dels equipaments esportius municipals o dels serveis 

esportius a aquelles persones que no compleixin les normes 

d’utilització establertes. 

 

2.6. D’incompliment de l’obligació de pagaments comportarà la 

suspensió dels drets d’utilització dels equipaments i  serveis 

esportius municipals. 

 

2.7. No s’admetrà cap sol·licitud  d’inscripció als serveis 

esportius municipals o de reserva d’utilització dels equipaments 

esportius municipals a qualsevol persona o entitat que, en el 

moment de formular la sol·licitud, tingui pendent de pagament 

qualsevol import a l’ens gestor del servei. 

 

 

Article 8è. Regim de declaració i ingrés. 

 

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap 

abonament s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte. 

 

2. El pagament de la tarifa en cas d’abonament de temporada 

s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 

 

3. El pagament de serveis que s’estenen a varis mesos, es pagarà 

en la forma que determini l’ens gestor del servei: mensual, 

bimensual, trimestral o per curs. 

 

4. El pagament es farà a les oficines de l’ens gestor del servei 

o mitjançant domiciliació bancària. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Disposició addicional. 

 

Les tarifes i aquest règim regulador aprovats pel Ple de la 

corporació en data 26 de novembre de 2020 començarà a regir el 

dia 1 de gener de l’any 2021, i continuarà vigent fins que s’acordi 

la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats continuaran vigents 

 

 

 

 

 


