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GRUP V 
 

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES IN STAL·LACIONS 
ESPORTIVES, PISCINA MUNICIPAL I 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fixen les 
contraprestacions pecuniàries per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, 
piscina municipal i activitats esportives. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol dels 
serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. QUANTIA (IVA no inclòs) 
 
1-. CAMPS DE FUTBOL, PAVELLONS, SALES ESPORTIVES, G IMNASOS I PISTES 
 
 
 

CAMP DE FUTBOL 7 DE ZEM J.TUBAU / ZEM GUINARDERA / 
CAMP DE FUTBOL CAN MAGÍ / CAMP DE FUTBOL MIRA-SOL  
Preu/hora 61,04 € 

CAMP DE FUTBOL 11 ZEM J.TUBAU / CAMP DE FUTBOL 
CAN MAGÍ / CAMP DE FUTBOL MIRA-SOL / CAMP DE RUGBI 

DE GUINARDERA 
Preu/hora 94,97 € 

PAV-1 ZEM RBLA. CELLER 
Preu/hora 45,65 € 

Descompte -18 anys 35% 

PAV – 2 ZEM RBLA. CELLER / ZEM LA FLORESTA 

Preu/hora 50,98 € 

Descompte -18 anys 35% 
PAV 3 ZEM RBLA. CELLER 

1/3 de pista  

Preu/hora 46,68 € 

Descompte -18 anys 35% 
Pista sencera  

Preu/hora 144,68 € 

Descompte -18 anys 35% 

PAVELLÓ VOLEIBOL VALLDOREIX 
1/3 de pista  
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Preu/hora 45,00 € 

Descompte -18 anys 35% 

Pista sencera  

Preu/hora 90,00 € 

Descompte -18 anys 35% 

PAVELLONS ESPORTIUS CEIP CATALUNYA / LA FLORESTA 
/ JOAN MARAGALL 

Preu/hora 26,08 € 

Descompte -18 anys 35% 
SALA ARTS MARCIALS I SALA CANIGÓ I GIMNASOS 

D’ALTRES ESCOLES PÚBLIQUES I INSTITUTS 
Preu/hora 26,08 €  

Descompte -18 anys 35% 
SALA JUNTES PAV – 2 

Preu/hora  9,62 € 

SALA D'ACTES PAV – 2 I SALA PROJECCIÓ GUINARDERA  
Preu/hora  14,94 € 

  
ALTRES ESPAIS A CENTRES ESCOLARS I 
INSTITUTS  

Preu/hora 5,42 € 

PISTES ESPORTIVES MAS GENER / LES PLANES / SANT 
FRANCESC / LA FLORESTA / MÉNDEZ / JAUME TUBAU / 

ESCOLES PÚBLIQUES / INSTITUTS  
Preu/hora 14,94 € 

Descompte -18 anys 35% 

OBERTURA FORA L'HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ (PREU A 
APLICAR A BANDA DEL PREU ESTIPULAT DE CADA 

INSTAL·LACIÓ) 
 Preu/hora 27,34 € 

  
 

 
PREUS/HORA A APLICAR PER L'ÚS D'INSTAL·LACIONS PER 

CASALS, CAMPUS I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS 
ORGANITZADES PER ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI  

 

ZEM Jaume Tubau 12,40 € 

Camp de Can Magí 12,40 € 

Camp poliesportiu Guinardera 12,40 € 

Camp central Guinardera 12,40 € 

Camp de Mira-sol 15,00 € 

Camp de futbol 11 o camp sencer a:   

ZEM Jaume Tubau 24,80 € 

Camp de Can Magí 24,80 € 

Camp poliesportiu Guinardera 24,80 € 
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Camp central Guinardera 24,80 € 

Camp de Mira-sol 30,00 € 

Pavellons i gimnasos grans   

PAV 1 12,40 € 

PAV 2 12,40 € 

PAV 3 30,00 € 

PAV Valldoreix 30,00 € 

PAV Floresta 15,00 € 

Gimnasos i sales   

Gimnàs Maragall 10,00 € 

Gimnàs Floresta 10,00 € 

Gimnàs Catalunya 10,00 € 

Sala aula PAV 2 8,26 € 

Sala polivalent Guinardera 8,26 € 

Gimnasos escoles i INS 10,00 € 

Sala arts marcials 10,00 € 

Sala Canigó 10,00 € 

Sala tenis de taula 8,26 € 

Pistes poliesportives  

Sant Francesc  superior 5,00 € 

Sant Francesc  inferior 5,00 € 

Jaume Tubau hoquei 4,13 € 

Jaume Tubau poliesportiu 4,13 € 

Floresta 5,00 € 

Pistes escoles i INS 5,00 € 

Pista atletisme Guinardera 24,80 € 
Presència qualsevol de les instal·lacions sense 
ús 7,50 € 

   
 
 
A tots aquets preus se’ls afegirà un 21% d’IVA.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 20.1.13 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA, 
estarà exempta la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives gestionades directament per 
l’Ajuntament, quan aquesta cessió es realitzi amb la finalitat de la pràctica esportiva o 
l’educació física. 
 
Aquests preus són en base a 1 hora. A partir d’aquesta hora, s’aplicarà la part proporcional 
d’utilització en divisions de quart d’hora. 
 
Aquests preus públics són per usos esportius, a excepció de les sales d’actes i de juntes del 
PAV-2 i la sala polivalent de la ZEM La Guinardera.  
 
Per usos extraordinaris es farà pressupost dels costos sobrevinguts a la instal·lació esportiva 
municipal. 
 



 

4 
 

Els abonaments de temporada per als camps de futbol, pavellons, sales esportives, pistes 
esportives i gimnasos es calcularan reduint en un 25% el preu públic resultant de multiplicar el 
número d’hores totals reservades durant la temporada esportiva, de setembre a juny, pel 
preu/hora corresponent.  
 
Es podrà gaudir d’una reducció total o parcial sobre el cost total de les instal·lacions si es 
reuneixen els requisits següents: 
 
En el cas de les persones físiques: representar a col·lectius veïnals, socials o associatius 
juvenils que treballin per la inclusió social, la integració de les persones i/o la interculturalitat. 
 
En el cas de les entitats i clubs esportius: ser entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el 
registre d’entitats del municipi i participar en les activitats organitzades per una Federació  o 
Associació esportiva catalana de forma regular durant la temporada o curs esportiu.  
 
En el cas de centres educatius: tenir el seu centre al municipi. 
 
La graduació de la bonificació és fixarà d’acord a les necessitats i quan la repercussió del preu 
de la instal·lació, en la quota de participació que ha de pagar la ciutadania per fer front a les 
despeses de l’activitat, impossibiliti la realització d’aquesta o produeixi exclusió per motius 
econòmics afectant greument  el principi d’igualtat d’oportunitats. En qualsevol dels casos 
caldrà un informe tècnic, per part del servei municipal d’esports, que realitzi la valoració 
concreta de les circumstancies i proposi a la JGL la bonificació corresponent.  
 
 

2.- PISTA D’ATLETISME 
 
 

Usos particulars   

Gent empadronada a Sant Cugat (cal 
mostrar DNI o certificat 
d'empadronament) 1 Accés 

10 Accessos 
- tiquet 
personal i 
intransferible  

Infant i jove (fins 18 anys) 1,02 € 7,64 € 
Adult (18-64 anys) 2,04 € 15,29 € 
Gent gran (65 en endavant) 1,02 € 7,64 € 

   

Gent no empadronada a Sant Cugat 1 Accés 

10 Accessos 
- tiquet 
personal i 
intransferible  

Infant 1,53 € 11,46 € 
Adult i gent gran (*1) 3,06 € 22,93 € 

 
10% de descompte a usuaris/àries presentant el carnet T-jove de l'Ajuntament de Sant Cugat. 
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20% de descompte a famílies nombroses i monoparentals (presentant acreditació 
corresponent). 
 

Usos col·lectius/grups/entitats 
Pels usos de grups, serà imprescindible 
l'autorització prèvia de l'àrea d'esports 

Membres d'entitats esportives 
santcugatenques registrades al registre 
municipal d'entitats i degudament acreditats 

Serà el preu per persona corresponent a usos 
particulars que correspongui (empadronats/no 
empadronats) amb un descompte d'un 15%* 

 
 

Lloguer per espais. Preu 
per hora d'activitat 

Col·lectius 
santcugatencs. 
Activitat sense 

lucre  

Altres 
col·lectius no 

santcugatencs. 
Activitat sense 

lucre 

1 carril pista d'atletisme  10,19 € 15,29 € 
Pista sencera 71,33 € 107,00 € 
Una zona salt llargada 10,19 € 15,29 € 
Zona Salt alçada 15,29 € 22,93 € 
Zona salt perxa 15,29 € 22,93 € 
Zona running 30,57 € 45,86 € 
Estadi sencer 142,66 € 213,99 € 
      
Cessió de material (preu per 
unitat) (*3) 2,28 € 4,57 € 
Material de competició (*3) 89,12 € 178,23 € 

 

(*1) Gent que treballi a Sant Cugat pot accedir amb un 10% de descompte sobre aquest preu. 
Cal presentar certificat acreditatiu de l'empresa corresponent. 

(*2) L'àrea d'esports pot determinar la gratuïtat d'accés d'alguns dels esportistes d'aquest 
conjunt 

(*3) En cas de devolució amb material malmès, caldrà sumar el cost de reparació/substitució 
del material 

 
Per usos extraordinaris es farà pressupost dels costos sobrevinguts a la instal·lació esportiva 
municipal. 
Per activitats esportives especials (campus, casals, estades i altres similars) organitzades per 
entitats esportives locals s’aplicarà un 25% de descompte, exceptuant al preu d’obertura fora 
de l’horari de la instal·lació. L’activitat haurà de ser aprovada pels serveis tècnics esportius 
municipals prèvia justificació per part dels sol·licitants de l’interès local de l’activitat. 
 
Es podrà gaudir d’una reducció total o parcial sobre el cost total de les instal·lacions si es 
reuneixen els requisits següents: 
 
En el cas de les persones físiques: representar a col·lectius veïnals, socials o associatius 
juvenils que treballin per la inclusió social, la integració de les persones i/o la interculturalitat. 
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En el cas de les entitats i clubs esportius: ser entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el 
registre d’entitats del municipi i participar en les activitats organitzades per una Federació  o 
Associació esportiva catalana de forma regular durant la temporada o curs esportiu.  
 
En el cas de centres educatius: tenir el seu centre al municipi. 
 
La graduació de la bonificació és fixarà d’acord a les necessitats i quan la repercussió del preu 
de la instal·lació, en la quota de participació que ha de pagar la ciutadania per fer front a les 
despeses de l’activitat, impossibiliti la realització d’aquesta o produeixi exclusió per motius 
econòmics afectant greument  el principi d’igualtat d’oportunitats. En qualsevol dels casos 
caldrà un informe tècnic, per part del servei municipal d’esports, que realitzi la valoració 
concreta de les circumstancies i proposi a la JGL la bonificació corresponent.  

 
 
3-. SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIP AL 

JAUME TUBAU I GUINARDERA I AL CAMP DE FUTBOL MUNICI PAL CAN MAGÍ  
 
3.1-. PISTES DE PÀDEL 
 

 PISTES DE PÀDEL Preu hora  Abonamen t 10 hores  
Tarifa 1 (de dilluns a divendres de 15.00 a 19.30 i de 21.30 
a 22.30 hores, dissabtes de 08.30 a 22.00 hores i 
diumenges de 08,30 a 12,30 hores) 13,23 € 119,01 € 
Tarifa 2 (de dilluns a divendres de 19.30 a 21.30 hores i 
diumenges 12.30 a 15.30 hores) 16,53 € 148,77 € 

 
• Els abonaments es podran utilitzar fins a 3 mesos després del canvi de tarifes. 

ESCOLA DE PÀDEL 

Classes particulars 1 hora 1 persona  
2 
persones 

3 
persones 

4 
persones 

Abonats 25,83 € 27,15 € 29,30 € 32,96 € 

No abonats 29,49 € 35,20 € 38,38 € 43,16 € 

Escola de pàdel adults Inscripció  

Preu 
Curs 

(Segons 
calendari 
escolar)   

2 hores /setmana (dl a dv)  -- 426,26 €   

1 hora /setmana (dl a dv)  -- 227,83 €   

1 hora/dissabtes -- 319,72 €   
Escola de pàdel de 6 a 18 anys     

1 hora / setmana -- 231,08 €   
 

 Activitat/servei 
Periodicitat i/o 

durada 
Preu  

Americana de Pàdel individual 
Preu/persona 9,92 € 

Lliga de pàdel Preu parella/partit 119,01 € 
Polítiques promocions sobre la totalitat dels serveis 

Puntuals 
Dtes a aplicar 
del 10 al 50% 
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Lloguer de material divers 
Pilota futbol 2,54 € 

Raqueta pàdel 3,81 € 

Pilotes de pàdel 3,08 € 

Pèrdua material Preu de compra 
 
 
3.2-. ACTIVITATS I SERVEIS SALA DE FITNESS 
 

 Activitat/servei Periodicitat i/o durada  Preu  

Preu abonament sala de fitness mensual 12,31 € 

Preu abonament esportistes de Clubs usuaris mensual 9,88 € 

Entrenament personal no abonat 1 persona Puntual - 1 hora 29,49 € 

Entrenament personal abonat 1 persona Puntual - 1 hora 25,83 € 

Entrenament personal no abonat 2 persones Puntual - 1 hora 35,20 € 

Entrenament personal abonat 2 persones Puntual - 1 hora 27,15 € 

Entrenament personal no abonat 3 persones Puntual - 1 hora 38,80 € 

Entrenament personal abonat 3 persones Puntual - 1 hora 29,30 € 

Entrenament personal no abonat 4 persones Puntual - 1 hora 43,16 € 

Entrenament personal abonat 4 persones Puntual - 1 hora 32,96€ 

Lloguer d’espais per entrenaments Persona entrenada/mes 23,21€ 
 
 
3.3-. LLIGUES I TORNEJOS DE FUTBOL 7 
 

LLIGUES "HIVERN" FUTBOL 7 
ZEM JAUME TUBAU / ZEM GUINARDERA 

1.195,91 € per equip 
LLIGUES "ESTIU" FUTBOL 7 

ZEM JAUME TUBAU / ZEM GUINARDERA / 
ZEM CAN MAGÍ 

256,05 € per equip 

TORNEIG “FESTA MAJOR” DE FUTBOL 7 
ZEM JAUME TUBAU / ZEM GUINARDERA / 

ZEM CAN MAGÍ 
208,73 € per equip 

 

 Activitat/servei Unitat  Preu  

Open futbol Preu/persona 4,55 € 
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4-. PISCINES MUNICIPALS TEMPORADA ESTIU    
 

Modalitat 

Piscina Municipal Parc 
Central 

Piscina Municipal La 
Floresta 

Laborable Festius Laborable Festius 

Preu sense 
IVA  

Preu 
sense IVA  

Preu sense 
IVA  

Preu 
sense IVA  

Entrada individual (17 a 64 anys) 4,39 € 4,93 € 3,95 € 4,69 € 

Entrada individual infant-jove (6 a 16 anys) 2,73 € 3,41 € 2,34 € 3,13 € 
Entrada individual nens i nenes (3 a 5 
anys) 1,31 € 1,17 € 

Entrada 0-2 anys 0,00 € 0,00 € 

Entrada individual per majors de 65 anys, 
pensionistes* i persones amb discapacitat* 2,29 € 2,00 € 
Entrada individual per gent amb quota 
reduïda** 1,42 € 1,17 € 
Abonament 10 banys (17 a 64 anys) 23,04 € 21,24 € 
Abonament 10 banys ( 6 a 16 anys) 15,02 € 13,29 € 

Abonament 10 banys (>65, pensionistes i 
discapacitats) 

11,46 € 9,99 € 

Abonament 10 banys (gent amb quota 
reduïda ) 

7,08 € 5,86 € 

Abonament 20 banys (17 a 64 anys) 36,86 € 33,98 € 

Abonament 20 banys ( 6 a 16 anys) 24,03 € 21,26 € 

Abonament 20 banys (>65, pensionistes i 
discapacitats) 

18,34 € 15,98 € 

Abonament 20 banys (gent amb quota 
reduïda ) 

11,33 € 9,37 € 

Abonament individual temporada (17 a 64 
anys) 

95,79 € 87,87 € 

Abonament individual temporada ( 6 a 16 
anys) 

61,86 € 54,40 € 

Abonament individual temporada (>65, 
pensionistes i discapacitats) 

48,15 € 47,93 € 

Curs 3 a 5 anys x 10 sessions en 2 
setmanes de 30 minuts 36,52 € 36,52 € 

Curs Infant-jove x 10 sessions en 2 
setmanes de 45 minuts 33,98 € 33,98 € 

Curs per gent a partir de 17 a 64 anys x 10 
sessions en 2 setmanes de 45 minuts 33,98 € 33,98 € 
Aquagym x mes x 1 sessió setmanal d'1 
hora 13,08 € 13,08 € 

Casals i campus per alumne per dia 2,29 € 2,29 € 

Casals i campus per alumne i per dia per 
ens amb dret al descompte (1) 1,47 € 1,47 € 

Casals x alumne x dia + tècnic - 3,39 € 
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(1) Descompte adreçat a activitats organitzades per l’Ajuntament, per entitats de Sant Cugat i 

per empreses que organitzin activitats dins l’àmbit escolar del municipi.  
 

Dies ennuvolats:  Reducció del 50% de l’entrada individual en qualsevol de les seves 
modalitats. 
 
Bany ràpid ( una hora abans del tancament):  Reducció del 25 % de l’entrada individual en 
qualsevol de les seves modalitats.  
 
Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un descompte del 
20% a aplicar a qualsevol de les modalitats d’ús de les piscines municipals. S’aplicarà aquest 
mateix descompte a les famílies monoparentals. 

 
*Cal mostrar carnet o certificat demostratiu. 
**Persones jubilades o pensionistes amb una renda menor o igual al salari mínim 
interprofessional vigent. Cal mostrar certificat emès per l’OAC. 

 
 

ABONAMENT FAMILIAR TEMPORADA  (Aprovat  per Decret 1310/14 el 27 de juny 
de 2014) 

Preus amb IVA inclòs.  
Parella + 1 fill/a 60 € Família 
Parella + 2 fills/es 80 €  Família 
Parella + 3 fills/es 80 €  Família nombrosa 
Parella + 4 fills/es 96 €  Família nombrosa 
Parella + x fills/es 20 €  x x– 20% Família nombrosa 

Pare o mare + 1 fill 32 € Família monoparental  
Pare o mare + 2 fills 48 €  Família monoparental  
Pare o mare + x fills 20 €  x x – 20% Família monoparental  

 
 
 

5-. ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER - CE NTRE MUNICIPAL DE 
FITNESS   

 
ZONA ESPORTIVA RAMBLA CELLER   

QUOTES ABONATS / MENSUAL   
QUAN VULGUIS (16 a 64 anys)* 41,92 € 
EMPRESA 37,73 € 
KIDS (de 6 a 15 anys) 21,00 € 

SENTIR-SE BÉ (A partir de 65 anys i pensionistes)** 22,27 € 

QUAN VULGUIS +3 (mateixa unitat familiar i adreça 
resident)  26,40 € 

Baixa temporal justificada 4,85 € 

Baixa temporal voluntària 8,26 € 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ   

GENT A PARTIR DE 16 ANYS 78,65 € 
KIDS (de 6 a 15 anys) 48,87 € 
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SENTIR-SE BÉ (majors de 65 anys i pensionistes)** 48,87 € 

QUAN VULGUIS +3 (mateixa unitat familiar i adreça 
resident) 48,87 € 

canvi de modalitat 3,71 € 

ENTRADES PUNTUALS   

De 16 a 64 anys 11,12 € 

De 6 a 15 anys 5,55 € 

A partir de 65 anys i pensionistes** 6,20 € 

De 0 a 5 anys 2,52 € 
ALTRES   

ATP Benvinguda 7,46 € 

ATP Objectius 11,18 € 
Sessió 1 hora Entrenador Personal 39,38 € 
5 Sessions 1 hora Entrenador Personal 185,22 € 
10 Sessions 1 hora Entrenador Personal 351,29 € 
Fitxa per raigs UVA 4,48 € 

10 fitxes per raigs UVA 39,74 € 

Lloguer mensual armariet dalt 3,52 € 

Lloguer mensual armariet mig 4,72 € 

Ús de caixa de seguretat 1,05 € 

PISCINA   

ENTRADA PUNTUAL   

De 16 a 64 anys 6,21 € 

De 6 a 15 anys 4,32 € 
A partir de 65 anys i pensionistes** 4,32 € 
Persona amb quota reduïda*** 2,16 € 

 
 

ABONAMENT 10 ENTRADES   

De 16 a 64 anys 37,23 € 

De 6 a 15 anys 25,98 € 

A partir de 65 anys i pensionistes** 21,10 € 

Persona amb quota reduïda*** 10,56 € 

ANTICS GRUPS PARC CENTRAL   

quota piscina adult  22,66 € 

quota piscina Gent Gran 12,51 € 
quota piscina infantil  11,71 € 
quota piscina reduïda  5,86 € 

ANTICS GRUPS OMET   

OMET 33,77 € 

CURSETS (trimestrals)    

Nadons (sessió 30 minuts) 1 dia/setmana 50,93 € 

Peixets, cavallets, adults (sessió 45 minuts) 1 dia/ 
setmana 45,29 € 
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Peixets, cavallets, adults (sessió 45 minuts) 2 dies/ 
setmana 90,58 € 

Gent gran (sessió 45 minuts) 1 dia/setmana 30,19 € 

Gent gran (sessió 45 minuts) 2 dies/setmana 60,38 € 

LLOGUER PISCINA   

Carrer de 25 m. /hora 18,67 € 

Espai de 12,5 x 25 m. /hora 35,55 € 

Partit waterpolo competició /hora 177,77 € 

Competició 5 hores 444,49 € 

Competició + de 5 hores 820,04 € 

Piscina Aprenentatge /hora 45,97 € 

Piscina Aprenentatge  2/3 /hora 21,43 € 

Piscina Aprenentatge 1/3 /hora 14,95 € 

LLOGUER SALES ACTIVITATS DIRIGIDES  
Lloguer Sala X-Bike 32,75 € 

Lloguer Sala activitats dirigides Fitness 28,75 € 
 
 
Descompte 20% famílies múltiples de 0-3 anys, família nombrosa i família monoparental. 
 
*S’aplicarà un 10% de descompte en aquesta quota a persones amb discapacitats que 
presentin la targeta acreditativa de la discapacitat. 
 
**Cal mostrar carnet o certificat demostratiu. 
 
***Persones jubilades o pensionistes amb una renda menor o igual al salari mínim 
interprofessional vigent. Cal mostrar certificat emès per l’OAC. 
 
 

ESPAI CUIDA'T   

Descontracturant muscular 32,00 € 

Quiromassatge 32,00 € 

Circulatori 23,58 € 
Antiestrés 41,27 € 
Anticel - lulítics i reductors 42,11 € 

Drenatge linfàtic manual 42,11 € 

Peeling + hidratació amb vitamines 34,52 € 

Higiene facial 32,00 € 

Tractaments facials personalizats 36,22 € 

Depilació tèbia i calenta cames senceres + 
engonals + axiles 25,26 € 

 
 

 
 
 
6. ESCOLES ESPORTIVES DE PASQUA I NADAL 
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Escoles Esportives de Pasqua i Nadal  5 dies  

Opció matí 75,78 € 
Opció matí + dinar 95,75 € 
Opció tot el dia 118,99 € 

 
*S’aplicarà la part proporcional en funció dels dies que corresponguin. 
 
Descompte 20% a les famílies nombroses i les famílies monoparentals. 
 
 
7.- ESCOLES I CAMPUS ESPORTIUS DINS EL PROGRAMA VIU  L’ESTIU  
 
 

  QUOTA 

Activitat jornada 
completa 

mitja 
jornada transport  

Campus (BQ,VB,FB,HB, ATL) – 
quinzenal 272,22 € 181,93 € 40,87 € 
Sicomotricampus – setmanal 110,30 € 79,49 € 20,46 € 
Hípica – quinzenal 313,71 € 250,39 € 40,87 € 
Escoles Esportives Estiu  – setmanal 109,81 € 70,66 € 20,46 € 
Iniciació Esportiva  – setmanal 109,81 € 70,66 € 20,46 € 
Hip hop kids  – setmanal 130,11 € 91,37 € 20,46 € 
Joves  – setmanal 117,33 €     
Escoles Esportives juny*  – setmanal 109,81 € 70,66 €   
Escoles Esportives  setembre* – 
setmanal 109,81 € 70,66 €   
Golf – quinzenal 304,98 € 243,50 € 40,87 € 

 
 
*S’aplicarà la part proporcional en funció dels dies que corresponguin. 
 
Descompte 20% a les famílies nombroses i les famílies monoparentals. 
 
 
8-. PREUS PÚBLICS PEL PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU  PER ADULTS 
 
 

Activitat  Quota  
Tai txí 12,21 € 
Ioga 18,31 € 
Pilates  19,43 € 
Running 11,18 € 
Bàdminton 11,18 € 
Manteniment 11,18 € 
Esports 11,18 € 
Ritmes llatins 11,18 € 

 
 
Descompte 20% a les famílies nombroses i les famílies monoparentals 
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9-. ESPORT EN EDAT ESCOLAR PEL CURS 2016-17 
 
 

Activitats no competició (quota anual) 

Activitat 1h/set* 
Grup 2-3 anys 109,42 € 

Psicomotricitat 118,17 € 

Badminton 1 115,07 € 

Tennis de taula 15,07 € 

Ciclisme 125,33 € 

Escacs 137,46 € 

Iniciació esportiva p5-1r 137,46 € 
Multiesport 2n 137,46 € 
Atletisme  137,46 € 

Hip Hop 150,29 € 

Judo 150,29 € 

Karate 150,29 € 

Rítmica 150,29 € 
 
 
* Els preus estan calculats en base a 1 hora setmanal d'activitat. En cas que l'activitat duri 
més d'una hora, s'aplicarà la part proporcional respecte al preu indicat. Caldrà sumar el preu 
de l’assegurança anual que estipuli el Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa. 
Descompte 20% famílies múltiples de 0-3 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals 
 
 
 

Activitats de competició (quota anual) 
Activitat 3'30h/set 
Bàsquet 277,77 € 

Handbol 277,77 € 

Voleibol 277,77 € 

Futbol Sala 277,77 € 
 

 
* Els preus estan calculats en base a 3 hores i mitja setmanal d'activitat. En cas que l'activitat 
duri més, s'aplicarà la part proporcional respecte al preu indicat. Caldrà sumar el preu de 
l’assegurança anual que estipuli el Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa. 
Descompte 20% famílies múltiples de 0-3 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals 

 

Participació al programa municipal d’esport en edat  
escolar dels centres escolars i altres entitats esp ortives 

no inclosos al programa OMET 

Inscripció esport individual 2,68 €/persona 

Inscripció esport col·lectiu 25,07 €/equip 
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10-. ACTIVITATS FÍSIQUES PER ADULTS (SMAF) CURS 201 6-17 
 
 

SMAF (quota mensual) 
1 hora 11,15 € 

1,25 hores 13,87 € 

2 hores 22,14 € 

Horari obert 29,47 € 

Matrícula 31,30 € 

SMAF PER ACTIVITATS A LES PLANES 
1 hora 6,29 € 
2 hora 12,24 € 
Horari obert 16,29 € 

Matrícula 31,30 € 
 
Descompte 20% a les famílies nombroses i les famílies monoparentals. 
 
Descompte 75% a les persones amb atur de llarga durada que hagin acabat la prestació de 

l’atur. Caldrà presentar certificat del Servei d’Ocupació Municipal. 
 
 
11-. ACTIVITATS FÍSIQUES PER GENT GRAN (AFTE) PEL C URS 2016-2017 
 
 

AFTE (quota mensual) 
1h classe setmanal 4,50 € 

2h classe setmanal 8,81 € 

Horari obert 13,07 € 

Matrícula 31,30 € 
 
Descompte 20% a les famílies nombroses i les famílies monoparentals. 
 

DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades pel Ple de 
l’ajuntament en sessió ordinària del 18 de gener de 2016 i romandran en vigor mentre no 
s’acordi la seva derogació o modificació. 

      
 
EL SECRETARI GENERAL 
 
 

 
 

 


