Preus Públics 2016

PREU PÚBLIC PER SERVEIS RELACIONATS AMB EQUIPAMENTS
ESPORTIUS MUNICIPALS

1. QUANTIA:
La quantia del preu públic serà la que es fixa en la tarifa per a cada un dels diferents serveis i
activitats.
2. TARIFES:
Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a continuació:
2.1. POLISPORTIUS MUNICIPALS LA PARELLADA, CAN MASSALLERA I L'OLIVERA
ENTRADA PUNTUAL
Entrada puntual polisportius: ús lliure de les instal·lacions en els espais, horaris i activitats que
es considerin dins els drets de l'abonament.
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ............................................................6,70 euros
Majors de 18 anys : .............................................................................................7,30 euros
Abonament 12 entrades puntuals. Es podrà gaudir dins els 2 mesos següents a la data
d’expedició.
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: .......................................................... 67,40 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................74,00 euros
ABONATS
Aquest servei dona dret a l'ús lliure de les tres instal·lacions en els espais, horaris i les activitats
que es considerin dins els drets de l'abonament. Les diferents possibilitats són les següents:
Abonament tipus A: tots els dies de la setmana i durant tot l'horari d'obertura. Descompte del
50% en activitats dirigides no incloses en l'abonament.
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ..........................................................27,10 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................35,90 euros
Parella (matrimoni o parella de fet): ..................................................................65,30 euros
Parella majors de 65 anys (matrimoni o parella de fet): ....................................42,60 euros
Familiar (pare, mare, fills menors d'edat i ascendents, dins la
mateixa unitat familiar): .....................................................................................70,80 euros
Família monoparental (progenitor i fills menors d'edat, dins la
mateixa unitat familiar): ..................................................................................... 35,90 euros
Abonament tipus B: tots els dies de la setmana, des de l'horari d'obertura fins les 17:00 hores.
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: .......................................................... 20,70 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................27,10 euros
Abonament tipus C: dos dies fixes feiners i caps de setmana durant tot l'horari d'obertura
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ..........................................................20,70 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................ 27,10 euros
Abonament cap de setmana: durant tot l'horari d'obertura
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ..........................................................12,30 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................16,90 euros
Abonament familiar: caps de setmana i festius (oberts): durant tot l'horari d'obertura
Unitat familiar (parella i fills menors de 18 anys): .............................................30,00 euros
Família monoparental (progenitor i fills menors d'edat, dins la
mateixa unitat familiar): ..................................................................................... 20,00 euros
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Abonament per aturats:
Tots els dies de la setmana, des de l'horari d'obertura fins les 15:00 hores. Caps de setmana tot
l'horari: ................................................................................................................13,10 euros
Cossos de seguretat local, autonòmic, bombers, protecció civil i defensa forestal:
Abonament tipus A : ..........................................................................................21,70 euros
Abonament tipus B o C : ...................................................................................16,30 euros
Quota d'inscripció: Serà igual per a tots els tipus d'abonament. S'haurà d'abonar, en efectiu,
en el moment de la inscripció i tindrà validesa fins el moment en que causi baixa.
En els abonaments familiar i de parella s'abonarà una sola quota d'inscripció d'adult,
independentment del nombre d'integrants.
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ..........................................................34,00 euros
Majors de 18 anys i menors de 65 anys: ..........................................................45,30 euros
CURSOS DE NATACIÓ (Piscina del polisportiu La Parellada)
Curset de Natació Escolar:
Programa de natació per escoles de primària de Sant Boi (alumnes i mes):..... 8,60 euros
Programa de natació "jugant, aprenem a nedar" centres públics d'educació infantil de Sant Boi
(alumne/mes): ......................................................................................................5,10 euros
Curset de Natació Lliure, per alumne i mes:
1 dia/setmana menors 18 anys i majors de 65 anys:........................................ 12,90 euros
2 dies/setmana menors 18 anys i majors de 65 anys: ......................................23,10 euros
3 dies/setmana menors 18 anys i majors de 65 anys: ...................................... 34,40 euros
1 dia/setmana majors 18 anys: .........................................................................15,50 euros
2 dies/setmana majors 18 anys:........................................................................ 27,00 euros
3 dies/setmana majors 18 anys: ........................................................................40,60 euros
Curset de natació d'estiu intensiu (una sessió diària de dilluns a divendres)
1 setmana: .........................................................................................................14,60 euros
SERVEIS COMPLEMENTARIS
Raig UVA. Sessió de 10' màxim
Abonat/da instal·lació: ......................................................................................... 4,60 euros
No abonat/da instal·lació: ....................................................................................5,00 euros
Teràpies manuals. 1 Sessió màxim 45'
Abonat/da al polisportiu: ....................................................................................24,00 euros
No abonat/da al polisportiu:............................................................................... 32,60 euros
Lloguer mensual taquilla vestuari:....................................................................... 3,20 euros
Dipòsit per lloguer de taquilla vestuari: .............................................................19,70 euros
Dipòsit per lliurament de targeta de proximitat: ...................................................5,20 euros
LLOGUERS ESPAIS ESPORTIUS
Lloguer d'espai esportiu amb assignació i reserva de vestidors dins l'horari habitual d'obertura.
Pista polisportiva coberta de 45 m per 27 m:
Activitat d'entrenament i competició sense cobrar entrada, per cada hora o fracció (pista
sencera):............................................................................................................ 87,00 euros
Activitat d'entrenament i competició sense cobrar entrada, per cada
hora o fracció (1/3 pista):................................................................................... 43,50 euros
Activitat d'entrenament i competició amb cobrament d'entrada al públic,
per cada hora o fracció (pista sencera):.......................................................... 124,80 euros
Activitat no esportiva per dia d'activitat: ..................................................... 1.630,00 euros
Activitat no esportiva per dia que impedeixi les activitats, suplement de: .....931,40 euros
Activitat extraordinària no esportiva amb cobrament d'entrada, per dia
d'ocupació: ................................................................................................... 5.246,80 euros
Lloguers de sales de gimnàs per a activitats lliures, sense monitor o entrenador:
Grups per hora o fracció: ...................................................................................74,50 euros
Piscina coberta:
Activitat esportiva sense percepció d'entrada. Preu per hora o fracció: ........... 87,00 euros
Per carril de piscina. Preu per hora o fracció: ...................................................32,60 euros
Activitat no esportiva, per dia d'activitat: ....................................................1.630,00 euros
Activitat no esportiva, per dia que impedeixi realitzar les activitats
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programades, suplement de:........................................................................... 931,40 euros
ACTIVITATS
Activitats físiques de manteniment per a adults, dirigides per monitors (sessió d'1 hora):
2 dies per setmana per alumne i mes: .............................................................. 18,80 euros
3 dies per setmana per alumne i mes: ..............................................................26,00 euros
Activitats físiques per a adults (aeròbic, aquagim, steps, tai-txí, …) dirigides per monitors:
Sessió d'1 hora, 2 dies per setmana per alumne i mes: ...................................26,60 euros
Sessió d'1 hora, 3 dies per setmana per alumne i mes: ...................................39,60 euros
Escola de promoció d'arts marcials, i d'altres activitats físiques sessió d'1 hora:
Menors de 16 anys, per alumne i mes:
1 dia per setmana: .............................................................................................11,90 euros
2 dies per setmana: ...........................................................................................21,70 euros
3 dies per setmana: ...........................................................................................31,20 euros
Majors de 16 anys, per alumne i mes:
2 dies per setmana: ...........................................................................................28,10 euros
3 dies per setmana: ...........................................................................................40,30 euros
ALTRES
Cessió de protector de paviments per a pavellons (no inclou muntatge, desmuntatge, neteja i
transport):
Preu servei màxim 3 dies: ............................................................................... 372,90 euros
Per cada dia suplementari: ..............................................................................290,20 euros
Garantia obligatòria: ........................................................................................182,40 euros
Instal·lació i desmuntatge del protector de paviment al pavelló:
Sense ajudants..............................................................................................1.162,70 euros
Amb 6 ajudants per part de l'entitat que ho lloga ............................................ 348,80 euros
Servei de Consergeria fora de l'horari habitual d'obertura:
Per hora o fracció diürna: ..................................................................................22,50 euros
Per hora o fracció nocturna o festiva: ...............................................................34,00 euros
Per hora o fracció nocturna i festiva: .................................................................39,20 euros
2.2. PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES
Entrada puntual individual:
Entrada lliure piscina menors de 16 anys i majors de 65 anys: ..........................3,90 euros
Entrada lliure piscina majors de 16 anys: ...........................................................4,60 euros
Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta si van acompanyats d'un adult que paga entrada
Abonament quinzenal:
Menors de 16 anys i majors de 65 anys: ..........................................................19,40 euros
Majors de 16 anys: ............................................................................................ 25,75 euros
Familiar (pare, mare, fills/es menors d'edat i ascendents, dins la mateixa
unitat familiar): ....................................................................................................67,50 euros
Família monoparental (progenitor i fills menors d'edat, dins la mateixa
unitat familiar): ...................................................................................................42,50 euros
Grups en edats escolars:
Sessió d'1 hora per alumne (amb 1 acompanyant per cada 10 alumnes): .........1,90 euros
2.3. CAMPS DE FUTBOL DE SAULÓ
Lloguer camp de futbol per a entitats, grups, empreses:
1 hora amb llum artificial: ..................................................................................53,30 euros
1 hora sense llum artificial: ................................................................................32,00 euros
Lloguer camp de futbol per a entitats federades de la localitat, per temporada, comprèn 3 hores
d'entrenament setmanal i els partits segons calendari oficial: ..................... 3.495,50 euros
2.4.CAMPS DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL
Lloguer camp de futbol per a entitats, grups, empreses:
1 hora amb llum artificial: ................................................................................128,00 euros
1 hora sense llum artificial: ................................................................................74,70 euros
Lloguer de 1/2 camp de futbol per a entitats, grups, empreses:
1 hora amb llum artificial: ..................................................................................85,30 euros
1 hora sense llum artificial: ................................................................................53,30 euros
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Lloguer camp de futbol per a entitats federades de la localitat, per temporada, comprèn 3 hores
d'entrenament setmanal i els partits segons calendari oficial: .....................6.991,10 euros
2.5. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES
Lloguer per hora o fracció:
Sense llum artificial: ..........................................................................................23,90 euros
Amb llum artificial: .............................................................................................27,90 euros
Lloguer per temporada esportiva (setembre a juny) 1 sessió setmanal
d'1 hora: ...........................................................................................................775,20 euros
2.6. ESPAIS PUBLICITARIS INTERIORS
Pancarta de 2 x 1 m. Lloguer anyal:
Espais esportius coberts: ................................................................................775,20 euros
Espais esportius descoberts: ..........................................................................387,60 euros
2.7. PISTES DE BOTXES
Lloguer per hora o fracció: ................................................................................ 33,30 euros
2.8. PARC CICLISTA I PATINATGE CAN DUBLER
ENTRADA PUNTUAL
Entrada puntual: ús lliure de les instal·lacions en els espais, horaris i calendari establert per una
sola sessió.
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ............................................................2,00 euros
Majors de 18 anys : .............................................................................................3,20 euros
Familiar (pares i fills menors d'edat dins la mateixa unitat familiar): ...................5,20 euros
Família monoparental (progenitor i fills menors d'edat, dins la mateixa
unitat familiar): ..................................................................................................... 3,20 euros
Escolar. Grups escolars dins horari lectiu: ..........................................................1,00 euros
ABONATS INDIVIDUALS I FAMILIAR
Aquest servei dona dret a l'ús lliure dels espais de la instal·lació durant l'horari establert i tot el
calendari d'obertura.
Les diferents possibilitats són les següents:
Quota trimestral:
Menors de 18 anys i majors de 65 anys ...........................................................20,80 euros
Majors de 18 anys .............................................................................................25,00 euros
Familiar (pare, mare, fills/es menors d'edat i ascendents, dins la mateixa unitat familiar. També
famílies monoparentals) .....................................................................................36,40 euros
Quota anual:
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: ...........................................................72,80 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................93,60 euros
Familiar (pare, mare, fills/es menors d'edat i ascendents, dins la mateixa unitat familiar. També
famílies monoparentals): ................................................................................. 124,80 euros
ABONATS ENTITATS CONVENIADES
Aquest servei dona dret a l'ús lliure dels espais de la instal·lació durant l'horari establert i tot el
calendari d'obertura.
Els abonats/des han de pertànyer a una entitat esportiva amb conveni amb l'Ajuntament. Les
possibilitats són les següents:
Quota anual:
Menors de 18 anys i majors de 65 anys: .......................................................... 52,00 euros
Majors de 18 anys: ............................................................................................62,40 euros
Familiar (pare, mare, fills/es menors d'edat i ascendents, dins la mateixa unitat familiar. També
famílies monoparentals): ...................................................................................93,60 euros
LLOGUER DE LA PISTA (per hora o fracció):
Sense llum artificial: ........................................................................................ 102,00 euros
Amb llum artificial: ...........................................................................................122,40 euros

247

Preus Públics 2016

3. NORMES DE GESTIÓ
3.1. Tota persona que vulgui accedir per utilitzar qualsevol de les instal·lacions esportives
relacionades en aquest preu públic, haurà d'haver abonat els imports resultants d'acord amb
aquesta tarifa, llevat de les entrades puntuals que s'hauran d'abonar en el moment de l'entrada
als recintes.
3.2. Es podrà atorgar disminucions fins a la totalitat de l'import per a utilitzacions amb finalitat
no lucrativa que tinguin un interès social i beneficiïn els habitants d'aquest terme municipal.
No obstant això, hauran d'abonar totes les despeses addicionals que puguin generar.
3.3. Es podran aplicar preus públics, referits a programes i activitats que no figurin dins aquest
llistat, amb criteris de proporcionalitat als períodes d'utilització, sempre que siguin de
característiques similars.
3.4. Els serveis addicionals que es facin per a la utilització de les instal·lacions esportives per a
actes especials hauran d'abonar les corresponents despeses que originen.
3.5. Les unitats familiars en les que la suma de tots els ingressos bruts dividit pel nombre de
membres que la integren no sobrepassi el valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC) i reuneixen les condicions que es detallen, podran beneficiar-se d'una
reducció del preu públic de les següents activitats:
- Abonaments als polisportius municipals de gestió directa tipus B i C. Únicament en casos de
prescripció mèdica especialista i que la pràctica de l’activitat física que s’ofereix, sigui
necessària per a recuperar la seva salut.
- Cursos de natació escolar o extraescolar d’un dia per setmana. Nois i noies dels 6 als 12
anys.
El barem de descomptes que s’utilitzarà serà el següent: Del 65% al 74% de l’IRSC: 25% de
descompte; Del 55% al 64% de l’IRSC: 50% de descompte; Per sota del 55% de l’IRSC: el 75%
de descompte.
En el cas, de unitats familiars en les que la suma dels ingressos bruts no sobrepassi l'Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), es podran beneficiar d'una reducció del 50% del
preu públic de l'abonament familiar Tipus A, que a més, dóna dret al descompte del 50% de les
activitats dirigides per monitors.
S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquesta reducció, la formada pels cònjuges, parelles
de fet, famílies monoparentals i els/les descendents i ascendents que convisquin en el mateix
domicili.
Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a
referència: els fulls de nòmina dels darrers tres mesos, així com els certificats de les pensions
públiques contributives i no contributives, prestacions socials, PIRMI o d'altres, segons
la
situació personal, de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
Tanmateix el certificat mèdic especialista de la persona que sol·licita la reducció del preu
públic, en el cas dels abonaments tipus B i C. La documentació necessària per a la seva
tramitació, estarà disponible a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP).
3.6. Rebuts impagats. Els rebuts impagats s'hauran d'abonar en efectiu a la instal·lació, havent
de liquidar a més, les despeses administratives i de gestió que hagin generat. Quan hi hagi 1
rebuts mensuals impagats causarà baixa en l'activitat que estigui realitzant, restant pendent de
liquidar. En cas de tornar a donar-se d'alta, s'haurà d'abonar el rebuts pendents de pagament i
abonar el 50% de la quota d'inscripció en el cas de ser abonat/da a un polisportiu.
3.7. Notificació per donar-se de baixa. La data límit per donar-se de baixa d'una activitat, serà el
dia 20 del mes anterior al de la facturació i per escrit. Cas que es notifiqui després d'aquest dia
s'haurà d'abonar el mes següent.
En el moment en que es causi baixa es perdran els drets de la inscripció.
3.8. Baixes temporals: Els motius seran per embaràs (fins un any) o intervenció quirúrgica (fins
a tres mesos). S'haurà de justificar mitjançant certificat mèdic. Durant el període establert es
conservarà els dret d'inscripció sense haver d'abonar la quota mensual, excepte si es tracta
d'un abonament familiar o de parella. En aquests casos la quota mensual a abonar serà el 50%
de l'abonament de que es tracti.
3.9. Els cossos de seguretat local, autonòmic, bombers, de protecció civil i defensa forestal,
s’entén a persones que estiguin destinades i exercint l’activitat professional o voluntària a Sant
Boi de Llobregat i l’hauran d’acreditar mitjançant certificat del Cap de la seva dependència cada
any natural.
3.10. Justificació de la situació familiar: Per tal d’accedir a les quotes de Parella o Familiars
s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del certificat del registre civil o llibre de família i el
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certificat de convivència. Les famílies monoparentals i les famílies nombroses hauran
d'acreditar-ho mitjançant el document expedit per la Generalitat de Catalunya.
3.11. Justificació de la situació d'atur: s'haurà de lliurar, mensualment a la recepció de la
instal·lació esportiva on es va inscriure entre els dies 15 i 20 de cada mes, un certificat, expedit
en l'Oficina de Treball de la Generalitat, conforme percep subsidi econòmic.
3.12. Amb motiu de campanyes de captació i promoció dels serveis, es podran aplicar
reduccions en la quota d'inscripció de fins el 100%.
3.13 . Dipòsits per claus de taquilla i targetes de proximitat. En el moment de la devolució de la
clau de la taquilla o de la targeta de proximitat es farà la comprovació de l'estat de la taquilla i la
clau, o de la targeta i si és correcte es farà la devolució del dipòsit abonat. En el cas que no
estigui en correcte estat, es podrà descomptar les despeses de reposició dels desperfectes.
3.14. Les persones jubilades i pensionistes majors de 60 anys, tindran els mateixos preus que
les persones majors de 65 anys. Per accedir a aquest dret, hauran de justificar-ho mitjançant el
corresponent document oficial.
3.15. Les persones amb un grau de discapacitat superior al 65% se'ls aplicarà les tarifes
bonificades existents per les persones menors de 18 i majors de 65 anys. Per accedir a aquest
dret, hauran de justificar-ho mitjançant el corresponent document oficial.
4. CONVENIS
4.1. Es podran establir convenis amb les escoles, entitats i associacions sense afany de lucre
d'aquesta vila per la utilització de les instal·lacions esportives municipals. Aquests es basaran
en els criteris següents:
a) Pagament del servei. Es prendrà com a base el cost per persona
b) Aplicació dels imports per preu públic que figuren en el paràgraf que regula les quanties
c) Exercici de l'acció de tutela a què està obligat l'Ajuntament amb relació a les escoles
públiques
4.2. Es podran establir convenis amb empreses ubicades a Sant Boi perquè els seus empleats
puguin beneficiar-se de descomptes en la matrícula i l'abonament mensual del polisportiu la
Parellada, Can Massallera i l'Olivera, segons les condicions següents:
a) Mínim d'empleats inscrits: Hauran d'inscriure com a mínim 5 empleats
b) Descomptes: serà del 50% en la matrícula i del 10% en la quota mensual.
c) Les empreses hauran de signar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.
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