
Ordenança fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per a la prestació dels
serveis del Complex Esportiu Municipal el TURÓ

Article 1r.- Fonament i naturalesa

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març (TRHL),  l’Ajuntament  estableix
preus públics per la prestació de serveis i  realització d’activitats en el  Complex Esportiu
Municipal El Turó, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta
Ordenança.

Article 2n.- Concepte

1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de
les activitats desenvolupades en la piscina municipal.

2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei els diferents centres esportius privats que actualment concorren en la realització
d’activitats similars a les que es desenvolupen en el Complex Esportiu Municipal El Turó,
el preu públic es transformarà en taxa.

3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis
en el Complex Esportiu Municipal El Turó, que entrarà en vigor a partir de la data en que
es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la seva aprovació definitiva.

4. Quan els preus públics per serveis en el Complex Esportiu Municipal El Turó de caràcter
periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà
precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei General
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat
al pagament i l’import del preu públic al que substitueix.

5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre
que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.

Article 3r.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1.

Article 4t.- Quantia
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1. La quantia del preu públic  regulat  en aquesta Ordenança serà la fixada en la  Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.

2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:

1.- INSCRIPCIÓ

QUOTA INSCRIPCIÓ 

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys) 41.11 €

Jove (de 16 a 21 anys) 43.27 €

Adult (de 22 a 64 anys) 60.23 €

Familiar 2 93.97 €

Familiar 3 100.72 €

Familiar 4 o + 104.10 €

Sènior (65 o +) 44.49 €

* Preus per inscripció 

2.- Abonaments

ABONAMENT PISCINA

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           24.24 € 

Jove (de 16 a 21 anys)*           26.49 € 

Adult (de 22 a 64 anys)*           35.49 € 

Familiar 2*           59.73 € 

Familiar 3*           70.47 € 

Familiar 4 o +*           83.47 € 

Senior (a partir de 65 anys)           24.24 € 

* *Preus Mensuals. Tarifa aplicable a abonats d'alta anteriors al 31.08.2021. Tarifa subjecta a l'increment anual que 
s'apliqui a les quotes d'abonament.

ABONAMENT TOTAL  

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           31.74 € 

Jove (de 16 a 21 anys)           33.99 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           44.11 € 

Familiar 2           79.60 € 

Familiar 3           92.59 € 

Familiar 4 o +         104.46 € 
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Senior (a partir de 65 anys)           33.99 € 

Preu mensual

ABONAMENT PACK 3  

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           87.17 € 

Jove (de 16 a 21 anys)           94.08 € 

Adult (de 22 a 64 anys)         122.42 € 

Familiar 2         223.82 € 

Familiar 3         261.12 € 

Familiar 4 o +         295.22 € 

Sènior (65 o +)           93.58 € 

* Preus Trimestral

Nota: Abonament de 3 mesos en un únic pagament, inclou matricula.

ABONAMENT PACK 6  

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)         170.29 € 

Jove (de 16 a 21 anys)         174.02 € 

Adult (de 22 a 64 anys)         230.19 € 

Familiar 2         436.68 € 

Familiar 3         509.60 € 

Familiar 4 o +         576.27 € 

Sènior (65 o +)         182.77 € 

* Preus Semestral

Nota: Abonament de 6 mesos en un únic pagament, inclou matricula.

ABONAMENT PACK 12  

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)         332.48 € 

Jove (de 16 a 21 anys)         356.77 € 

Adult (de 22 a 64 anys)         466.08 € 

Familiar 2         851.44 € 

Familiar 3         993.89 € 

Familiar 4 o +      1,124.20 € 

Sènior (65 o +)         356.77 € 
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* Preus Anual

Nota: Abonament de 12 mesos en un únic pagament, inclou matricula.

ABONAMENT 12 TOTAL  

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           28.49 € 

Jove (de 16 a 21 anys)           30.55 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           39.83 € 

Familiar 2           72.50 € 

Familiar 3           84.56 € 

Familiar 4 o +           95.59 € 

Sènior (65 o +)           30.55 € 

 * Preus Mensuals, pagament de dues mensualitats en el primer mes i la gratuïtat del 12è mes. Sense Ins-
cripció (matrícula).

ABONAMENT 24 TOTAL  

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           26.43 € 

Jove (de 16 a 21 anys)           28.32 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           36.82 € 

Familiar 2           66.92 € 

Familiar 3           78.12 € 

Familiar 4 o +           88.37 € 

Sènior (65 o +)           28.32 € 

 Preus Mensuals, pagament de dues mensualitats en els primer i segon mes i la gratuïtat del 12è i 24è mes. 
Sense Inscripció (matrícula).

ABONAMENT TOTAL PUNTUAL

Modalitat Import

Infantil           38.58 € 

Jove           41.37 € 

Adult           55.73 € 

Sènior           41.67 € 

* Preu per 30 dies naturals a data inscripció.

Nota: Aquesta modalitat d’abonament només es podrà contractar de forma puntual (1 cop l’any) sense opció d’ampliar a 2 mesos.

ABONAMENT MATI (9:00 A 12:30 HORES / Dl. a Dv i de 9:00 a 11:00 Ds).)
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Modalitat Import

Jove (de 16 a 21 anys)           20.87 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           27.61 € 

* Preus Mensuals
Preus Mensuals. Agost de 08.00 a 10.00 o de 19.30 a hora de tancament.

ABONAMENT MIGDIA (12:30 A 15:30 HORES / Dl. a Dv.)

Modalitat Import

Jove (de 16 a 21 anys)           21.99 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           29.86 € 

* Preus Mensuals

ABONAMENT ATURATS DE LLARGA DURADA 

Modalitat Import

Jove (de 16 a 21 anys)           18.23 € 

Adult           18.23 € 

* Preus Mensuals

** Requisits: Estar a l'Atur, haver esgotat la prestació per atur de nivell contributiu  i  presentar un justificant que corrobori la seva situació laboral
actual.
*** Documentació mínima: Per garantir i controlar aquesta realitat laboral de les persones que s'hagin acollit aquesta modalitat d'accés i garantir
la correcta utilització d'aquesta quota d'abonament és necessari presentar a final de cada mes (entre els dies 20 i 25 ambdós inclosos) un justifi -
cant que corrobori la seva situació laboral actual.
**** Consideracions: Aquelles persones que fent ús d'aquesta modalitat d'accés resolguin  la seva situació laboral, estan obligades a notificar de
forma immediata la seva nova realitat. Podran acollir-se de nou a aquesta modalitat d'accés sempre i quan acreditin que han estat contractades
durant un període no superior a tres mesos. L'incompliment en la notificació, no permetrà tornar a gaudir d'aquesta modalitat d'accés en un futur.

ENTRADA PUNTUAL INSTAL·LACIÓ

Modalitat Import

Infantil 5,68 €

Jove 6,81 €

Adult 9,08 €

Sènior 6,81 €

* Preus per accés

                               
ENTRADA PUNTUAL PISCINA EXTERIOR / ESTIU   

Modalitat Import

Infantil 3,96 €

Jove 4,75 €

Adult 6,34 €
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Sènior 4,75 €

* Preus per accés

 
ABONAMENT PISCINA EXTERIOR / ESTIU - MENSUAL

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           21.75 € 

Jove (de 16 a 21 anys)           24.25 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           31.75 € 

Familiar 2           49.75 € 

Familiar 3           55.75 € 

Familiar 4 o +           63.75 € 

Sènior (65 o +)           24.25 € 

* Preus mensuals

ABONAMENT PISCINA EXTERIOR / ESTIU - TEMPORADA

Modalitat Import

Infantil (de 4 a 15 anys)           39.75 € 

Jove (de 16 a 21 anys)           44.75 € 

Adult (de 22 a 64 anys)           59.75 € 

Familiar 2           93.75 € 

Familiar 3         105.75 € 

Familiar 4 o +         121.25 € 

Sènior (65 o +)           44.75 € 

* Preus per temporada

AADD (no incloses quotes abonament) Abonats
No abonats

Modalitat Import
Import

Aquàtic (1) 2 Entrenaments Aquàtics de 45 min           20.00 € 35.00

Cos-Ment (2) Pilates (2 sessions de 60 min. per setmana)           20.00 € 40.00

Cos-Ment (2) Ioga (2 sessions de 60 min. per setmana)            22.00€ 44.00

Cos-Ment (2) Tai-txi (2 sessions de 60 min. per setmana)            22.00€ 44.00

Funcional (3)  Entrenament Funcional 1 sessió setmanal d'entrenament funcio-
nal de 45 min.

           20.00€ 40.00

Funcional (3)  Entrenament Funcional 2 sessions setmanal sd'entrenament fun-
cional de 45 min.

           38.00€ 76.00

Balls (de saló, llatins, etc) 1 cop per setmana 60 min           22.00 € 30.00
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Defensa personal 1 cop per setmana 60 min           20.00 € 28.00

(1)  En grups reduïts de 6-7 persones, en horaris pre-fixats. Activitat sota demanada, no s'ini-
ciarà l'activitat si no hi ha un mínim de persones inscrites 5 persones.

(2) En grups reduïts de 7-8 persones, en horaris pre-fixats. Activitat sota demanada, no s'iniciarà l'activitat si no hi ha un mínim de persones ins-
crites 6 persones.

(3) En grups reduïts de 9-10 persones, en horaris pre-fixats. Activitat sota demanada, no s'iniciarà l'activitat si no hi ha un mínim de persones 
inscrites 8 persones.

BAIXA TEMPORAL

Modalitat Import

Baixa Temporal (Infantil / Jove / Adult / Sènior) 13.34 €

* Preus Mensuals

** Baixa Temporal  per un període mínim de 3 mesos.

2.- Serveis Administratius

TARIFES ADMINISTRATIVES

Modalitat Preu Públic

Fiança Carnet (1)

Venta Braçalet RF (radio freqüència)* 3.74 €

Pèrdua Clau Armariets 18.62 €

Comissió Rebuts Retornats
Assegurança activitats (2)

           6.00 €
          10.00 €

(1) A partir del 01.10.2021 no s'expediran nous carnets. Del 01.10.2021 fins al 31.12.2021 s'iniciarà un periode de transi-
ció per del Carnet per el Braçalet de Proximitat. A partir del 01.01.2022 per accedir a les instal·lacions només seràn vàli-
ds els Braçalets de Proximitat .

(2) Preu anual per persona. A iniciar-se en funció de negociació amb asseguradora

BONIFICACIÓ TARIFA(*)

Concepte Bonificació

 Persones amb diversistat funcional (1) 25 %

 Acompanyants de Persones amb diversistat funcional  (2) 60 %

 F. Nombrosa / F. Monoparental (3) 10 %

 Grups (4) 20 %

 Accés Piscina (Activitats puntuals d'Escoles, Casals i Campus Locals) (5) 50 %

 Campanyes de captació (6) En funció de la cam-
panya

 * No acumulables 

(1) Es justificarà mitjançant document oficial que acrediti una diversitat funcional igual o superior al 33%.

(2) Acompanyant  de persona amb diversitat funcional és aquell que accedeix a les instal·lacions acompanyant a una persona amb diversitat fun -
cional que no pot desplaçar-se per si mateixa.

(3) Es justificarà mitjançant el document oficial que ho acrediti.

(4) Adreçat a Empreses o Col·lectius (sempre que siguin com a mínim 8 abonats, s'acreditarà amb la nòmina o document corresponent)
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(5) Només aplicable als nens i nenes dels campus i casals de la Llagosta amb informe de l’Ajuntament possitiu.

(6) Les campanyes de captació d'abonats es poden realizar en qualsevol periode de l’any, en funció de les necessitats de la instal·lació, Les con -
dicions de la campaña es definirán en cada moment.   d'import fix seran de 10,-€ per la Matrícula Individual i de 20,-€ per la Matrícula Familiar.

3.- Serveis Esportius Complementaris

ENTRENADOR PERSONAL

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Sessió Individual (*)           39.36€           45.23€ 

Sessió Parella (*)           59.91€           69.31€ 

Sessió Trio (*)           89.86€         103.96€ 

Bono 5 Individual         176.80€         202.65€ 

Bono 5 Parella         287.79€         326.57€ 

Bono 5 Trio         431.68€         489.85€ 

Bono 10 Individual         338.32€         386.50€ 

Bono 10 Parella         548.54€         624.93€ 

Bono 10 Trio         822.82€         937.39€ 

Quota Mensual 1 Sessió Setmana Ind. **         136.55€         156.79€ 

Quota Mensual 1 Sessió Setmana Par.**         239.14€         272.76€ 

* Preus per servei
** Quota Permanència Minima 3 mesos

CURSETS DE NATACIÓ HIVERN OCTUBRE - JUNY   

 Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Natació Nens - 1 dia a la setmana

   Nadons (de 6 a 36 mesos)          62.93 €          80.29 € 

   Bressol (de 3 a 5 anys)          57.42 €          82.88 € 

   Infanti (de 6 a 12 anys)          46.28 €          66.12 € 

 Juvenil ( de 12 a 16 anys)          47.72 €          66.12 € 

Natació Adults / Senior

   2 Dies Setmana (horari mati/tarda)          85.93 €          97.25 € 

Programes de Salut

   Natació Terapeutica (1 dia Setmana)          90.59 €        111.46 € 

Natació per Persones amb Diversitat Funcional

   Grups - Fins a 8 alumnes (1 dia/set.)          43.28 €          56.43 € 

* Preus Trimestrals. Abonats, podran efectuar pagament mensual amb el compromis de 
no donar-se de baixa al llarg del trimestre.
** Les Ampes i Escoles de la Llagosta tindran el preu d’abonat

CLUB ESPORTIU EL TURÓ (COMPETICIÓ)   

 Modalitat I. Abonat I. No Abonat
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Natació – 3 dies a la semana (1)

   Infantil (de 6 a 12 anys)          61.13 €          73.75 € 

   Junior ( de 12 a 16 anys)          64.10 €          46.90 € 

   Masters (+16 anys)              67.10 €          58.19 € 

Triatló (2)
Inclou accés a totes les instal·lacions i serveis no complementaris, entrenament 
un cop a la setmana d'1,5 h,  pauta general i seguiment entrenament individual-
itzat. Entrenament extra mensual de 3 h. Minim 8 persones

         71.11 €          76.75 € 

* (1) Preus Mensual no inclou accés lliure a les instal·lacions. Descompte en abonament 
del 40% en cas de què es vulgui accedir lliurement
(2) Preu mensual

CURSETS DE NATACIÓ INTENSIUS JULIOL (4 SETMANES)

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Intensiu 2 Dies

   Nadons (de 6 a 36 mesos)          43.75 €          56.75 € 

   Sènior (+65)          37.75 €          51.75 € 

Intensiu 5 Dies          93.75 €        136.75 € 

   Bressol (de 3 a 5 anys)          76.75 €        111.96 € 

   Infantil (de 6 a 14 anys)          43.75 €          56.75 € 

* Preus per activitats
Les Ampes I Escoles de la Llagosta tindran el preu d’abonat

CASALS ESPORTIUS (*)  (**)   

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Casal de 9 a 13 hores

   1er Germà          53.38 €          59.12 € 

   Altres germans          45.02 €          49.83 € 

   1 dia puntual 1er Germà          14.66 €          16.09 € 

   1 dia puntual Altres germans          12.57 €          13.77 € 

Dinar

   Per nen (min. de 15 a 20 nens)          39.61 €          44.66 € 

   1 dia puntual / nen          10.00 €          11.20 € 

Casal de 15 a 17 hores

   1er Germà          28.14 €          30.43 € 

   Altres germans          23.39 €          25.79 € 

   1 dia puntual / 1er Germà            8.35 €            8.92 € 

   1 dia puntual / Altres germans            7.16 €            7.76 € 
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Acollida

   Per nen          18.96 €          21.26 € 

   1 dia puntual / nen            6.05 €            6.63 € 

* Preus per setmana.

** Per contractar el Servei Dinar o Campus de 15 a 17 hores, es imprescindible contractar el Casal de 09 a 13 hores.

*** Programació durant períodes vacacionals escolars (Setmana Santa, Estiu, Nadal).

PACKS CASALS ESPORTIUS (*)  (**)   

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Pack 4 setmanes juny-juliol

Casal de 9 a 13 hores

   1er Germà        203.00 €        214.00 € 

   Altres germans        171.00 €        180.00 € 

Casal MAtí + Dinar (9 a 15h)

   1r germà        329.00 €        368.00 € 

   Alters germans        299.00 €        335.00 € 

Casal dia ( de 9 a 17 h amb dinar)

   1er Germà        424.00 €        497.00 € 

   Altres germans        377.00 €        444.00 € 

* Preus per pack

PACKS CASALS ESPORTIUS (*)  (**)   

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Pack 2 setmanes setembre

Casal de 9 a 13 hores

   1er Germà        101.50 €        112.50 € 

   Altres germans          85.50 €          94.50 € 

Casal MAtí + Dinar (9 a 15h)

   1r germà        173.50 €        194.50 € 

   Alters germans        157.50 €        176.50 € 

Casal dia ( de 9 a 17 h amb dinar)

   1er Germà        223.50 €        248.50 € 

   Altres germans        198.50 €        222.50 € 

* Preus per pack
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PACKS CASALS ESPORTIUS + CURSOS INTENSIUS NATACIÓ   

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Pack 4 setmanes juny-juliol + Intensiu 5 dies (de 9 a 17 h + intensiu)

Bressol

   1er Germà        506.80 €        618.50 € 

   Altres germans        459.80 €        565.50 € 

Infantil

   1r germà        491.50 €        596.19 € 

   Alters germans        444.50 €        543.19 € 

* Preus per pack

KIDS WEEKEND (*) (**)   

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Pack 2 setmanes setembre

Casal Matí de 9 a 13 hores

   1er Germà          63.75 €          69.75 € 

   Altres germans          57.75 €          63.35 € 

Casal  Tarda ( 17 a 20 h) (1)

   1r germà          49.75 €          52.75 € 

   Alters germans          47.35 €          51.91 € 

Casal Matí i Tarda (2)

   1er Germà        103.75 €        109.75 € 

   Altres germans          98.25 €        108.34 € 

(1)(2) Només es durà a terme si l'horari d'obertura de la instal·lació ho possibilita.
* Preus mensuals. Grups minims de 10 nens/es.
** Dissabtes Curs Escolar (excepte festius y periodes vacacionals escolars)

4.- Serveis Esportius Extraescolars

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OCTUBRE - JUNY (SERVEIS AMPAS/ESCOLES)

Modalitat Import

Activitat Extraescolar; 1 dia (01 h./set.)

    Psicomotricitat Infantil          17.66 € 

    Futbol Sala          17.66 € 

    Tennis          17.66 € 

    Patinatge          17.66 € 

    Hoquei Patins          17.66 € 

    Gimnàstica i Acrobàcies          17.66 € 
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Activitat Extraescolar; 2 dies (02,00 h./set.)

    Psicomotricitat Infantil          33.58 € 

    Futbol Sala          33.58 € 

    Tennis          33.58 € 

    Patinatge          33.58 € 

    Hoquei Patins          33.58 € 

    Gimnàstica i Acrobàcies          33.58 € 

* Preus Mensuals
Les acivitats es durant a terme al centre educatiu

ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA

Modalitat Import

Activitat Extraescolar; 2 dies (02,00 h./set.)
Futbol sala, voleibol, multisport I esport de diversitat funcional, entre d’altres

    26.75 €

* Preus Mensuals

5.- Activitats d’Exercici Físic i Salut Gent Gran

ACTIVITATS D’EXERCICI FÍSIC I SALUT GENT GRAN

Modalitat Import

Activitats d’Exercici Físic i Salut a la Gent Gran. 2 dies, 1 h/dia
    29.75 €

* Els pensionistes de la Llagosta tindran una bonificació del 100%, previ informe de la Regi-
doria de la Gent Gran

(*) Pagament mensual 2 dies d’activitat setmanal d’1 h de durada

6.- Serveis Complementaris

SERVEI SALUT I BENESTAR   

Abonat No abonat
Modalitat

Fisioteràpia

   Sessió 25 minuts          28.50 €          29.84 € 

      Abonament de 3 (10% descompte)          74.51 €          78.15 € 

      Abonament de 5 (15% descompte)        115.17 €        120.84 € 

   Sessió 55 minuts          39.20 €          41.07 € 

      Abonament de 3 (10% descompte)        103.40 €        108.48 € 

      Abonament de 5 (15% descompte)        162.25 €        170.28 € 

   Embenat Funcional 10 min. (Taping)            7.10 €            7.37 € 

   Embenat Neuromuscular 10 min. (Kinesiotaping)            7.10 €            7.37 € 

12



Tractaments Wellness

   Sessió 55 minuts          44.55 €          46.69 € 

      Abonament de 3 (10% descompte)        119.45 €        125.34 € 

      Abonament de 5 (15% descompte)        183.65 €        192.75 € 

Massatge Wellness

   Sessió 25 minuts          21.01 €          21.97 € 

      Abonament de 3 (10% descompte)          54.28 €          56.90 € 

      Abonament de 5 (15% descompte)          85.49 €          89.68 € 

   Sessió 55 minuts          33.85 €          35.46 € 

      Abonament de 3 (10% descompte)          89.30 €          93.67 € 

      Abonament de 5 (15% descompte)        141.32 €        148.29 € 

Podologia

   Exploracions biomecàniques (30 min.)          55.25 €          57.93 € 

   Sessions de seguiment (15 min.)          17.80 €          18.60 € 

   Quiropòdies (15 min.)          31.71 €          33.21 € 

   Revisions anuals (30 min.)          44.55 €          46.69 € 

Dietètica i Nutrició

   Estudi Dietètic          66.75 €          70.00 € 

   Visita i Elaboració Dieta          46.75 €          49.00 € 

   Control          21.75 €          22.75 € 

Revisió Mèdica

   R.M. Bàsica          36.75 €          38.50 € 

   R.M. Prova Esforç          53.75 €          56.35 € 

SERVEIS I LLOGUER D'ESPAIS  

Modalitat I. Abonat I. No Abonat

Pista Poliesportiva (1 h.  30 min.)

   Lloguer de pista / Sense llum          53.70 €          64.18 € 

   Lloguer de pista / Amb llum          68.55 €          82.91 € 

Sala AADD o Ciclo (1 hora)

   Hora de sala (màx. 8 pers.)          29.53 €          46.16 € 

Piscina (1 hora)

   1 carrer (màx. 8 pers.)          31.44 €          47.44 € 

* Preus Lloguer

13



INSTAL·LACIÓ DE PUBLICITAT  

Modalitat Import

Lloguer Publicitat

     Sales fitness        353.61 € 

   Sales activitats dirigides        271.87 € 

   Pista parets 4x2 metres        271.87 € 

   Pista parets 4x3 metres        423.98 € 

   Pista parets 2x1 metres        155.17 € 

   Piscina parets 4x2 metres        271.87 € 

   Piscina parets 2x1 metres        155.17 € 

   Expo. peu + expo. Sobretaula mirador pisc. 323.01

   Expositor peu recepció 323.01

   Mirador piscina parets 286.30

   Mirador piscina parets 155.17

Canal audiovisual intern (1)

    1 visualització franja 3 h 
    1 visualització franja 2 h 
   1 visualització franja 1 h

181.75
316.75
406.75

* Preus Anuals
(1) Preus mensuals

3. Les tarifes s’aplicaran proporcionalment en el cas que el servei s’hagués iniciat en el
moment de la contractació, excepte les tarifes corresponent a un ús diari, que s’aplicaran
íntegrament.

4. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.

5. El pagament del preu públic pels serveis puntuals s’efectuarà mitjançant pagament en
efectiu  o  targeta  a la  recepció  del  centre,  abans de gaudir  del  servei  (abonats  i  no
abonats)

6. El  pagament  del  preu  públic  pels  serveis  marcats  com  a  preus  per  setmanes
s’efectuarà mitjançant pagament en efectiu o targeta a la recepció del centre abans de
gaudir del servei o bé en el cas de ser abonat mitjançant el pagament de rebut bancari
que a tal efecte s'emetrà.

7. El  pagament  del  preu  públic  pels  serveis  marcats  com  a  preus  mensuals
s’efectuarà prioritàriament mitjançant el pagament de rebut bancari domiciliat  al comte
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del abonat, entre els dies 01 i 05 de cada mes o bé mitjançant pagament en efectiu o
targeta a la recepció del centre entre el dia 25 del me s anterior i el 05 de cada mes.

8. El  pagament  del  preu  públic  pels  serveis  marcats  com  a  preus  trimestrals
s’efectuarà mitjançant  pagament en efectiu a la recepció del centre (no abonats) o  bé
prioritàriament mitjançant rebut bancari (abonats), del dia 01 al 10 del primer mes de
cada trimestre.

9. El  pagament  del  preu públic  pels  serveis  marcats  com a preus anuals  o  trimestrals
s’efectuarà mitjançant pagament de rebut bancari (abonats) en el compte degudament
autoritzat pel càrrec i pagament en efectiu a la recepció del centre (no abonats). En el
cas del Centres Escolars i AMPA's (Curs de Natació Escolar) s’emet un rebut bancari a
l’inici  de l’activitat  a  cadascun dels  alumnes.  En tots  els  casos el  pagament  s’haurà
d’efectuar entre els dies 1 i 10 del primer mes en que la activitat es realitza.

10. El pagament fora de termini donarà lloc a la pèrdua del dret d'accés a la instal·lació.

Article 5è.- Exempcions i bonificacions

1. No es preveu l’aplicació d’exempcions en el compliment d’aquesta Ordenança fiscal.

2. Es preveuen les bonificacions pels conceptes e imports següents:

CONCEPTE BONIFICAT PERCENTAT DE BONIFICACIÓ
a) Persones amb diversitat funcional 26%
b) Acompanyants  de  persones  amb  diversitat

funcional
60%

c) F. Nombroses / F. Monoparentals 10%
d) Descompte de grups a negociar en funció del número

d’integrants
e) Accés piscina 50%
f) Campanyes de captació del 5 al 100% en funció de la

campanya
g) Accés piscina casals d’estiu 50 % de descompte en la Entrada

Puntual Piscina Estiu Infantil als
accessos de Casals d'Estiu

organitzats al municipi. Aquells
nens/es que siguin abonats del

centre estaran exempts d'abonar la
Entrada Puntual de Piscina d'Estiu,
sempre i quan s'identifiquin. Serà
imprescindible concertar els dies i

hores d'accés amb la suficient
antelació.

Article 6è.- Sistemes de gestió
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1. Les bonificacions previstes a l’article precedent seran gestionades de la manera i amb
els requisits següents:

a) La condició de persona amb diversitat funcional es justifica mitjançant l’aportació del
document oficial que acrediti una diversitat funcional igual o superior al 33%.

b) La condició d’acompanyant, s’assoleix per aquelles persones que accedeixen a les
instal·lacions  acompanyant  a  una  persona  amb  diversitat  funcional  que  no  pot
desplaçar-se per si mateixa.

c) La  condició  de  família  nombrosa  o  família  monoparental  s’acredita  mitjançant  la
presentació del document oficial que ho acredita.
- .

d)  La bonificació d’accés a piscina serà només aplicable als nens i nenes dels campus i
casals de la Llagosta, i amb aprovació de la Regidoria corresponent.

e) Les  campanyes  de  captació  d’abonats  podran  realitzar-se  en  el  moment  que  es
requereixi per complir objectius 

2. En qualsevol cas, les bonificacions abans esmentades no seran acumulables entre si,
essent aplicable una únicament, a la vegada.

Articles 8è. Règim general d’utilització.

La utilització del complex esportiu municipal es realitzarà d’acord amb la Normativa d'Ús i
Accés a la Instal·lació. 
Quan un abonat/da vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho a la recepció del centre
o bé per correu electronic (info@cemelturo.com) abans del dia 25 del mes en curs. No fer la
gestió abans del dia indicat, suposarà perdre la devolució de l'import dels rebuts tramitats i
en cas de devolució del rebut bancari, quedarà constància del deute pendent.
Si transcorregut el dia 10 del  mes en curs, no s'està al corrent de pagament  del rebut del
mes en curs es procedirà a bloquejar  l'accés a les instal·lacions fins abonar els imports
pendents.
La modalitat d'accés  Entrada Puntual Instal·lació dóna accés als mateixos serveis que la
Quota d'Abonament Total per un dia.  
Les  modalitat  d'Accés  de  Piscina  d'Estiu  (Entrada  Puntual,  l'Abonament  Mensual  i
Temporada) quedaran limitades només a l'accés a la Piscina Exterior i Vestidors.

Descripció de les quotes
Quotes per Grups d'edat:
- Quota Infantil: persones de 4 a 15 anys. 
- Quota Jove: persones de 16 a 21 anys. 
- Quota Adult: persones de 22 a 64 anys.
- Quota Senior: persones a partir de 65 anys. 
- Quota Familiar 2: inclou 2 persones adultes o  1 persona adulta i un menor de 18 anys que
estiguin empadronades al mateix domicili o bé formin part d'una mateixa unitat familiar.
- Quota Familiar 3: inclou 2 persones adultes i 1 fill menor entre 4 i 15 anys o bé 1 persona
adulta i 2 fills menor entre 4 i 15 anys que formin part d'una mateixa unitat familiar
 - Quota Familiar 4 o + : inclou 2 persones adultes i 2 o més fills menors entre 4 i 15 anys
que formin part d'una mateixa unitat familiar.

Modalitats d'Accés:
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- Abonament: accés a tots els serveis no considerats com a serveis complementaris.
- Abonament Puntual: accés a tots els serveis no considerats com a serveis complementaris
a persones no empadronades al municipi  que es trobin de visita o treballant a la zona de
forma puntual.
- Abonament Pack 3: Preu Trimestral en un pagament, inclou Matrícula.
- Abonament Pack 6: Preu semestral en un pagament, inclou Matrícula.
- Abonament Pack 12: Preu anual en dos pagaments (mes 1 i 2), inclou Matrícula.
- Abonament 12: pagament de dues mensualitats en el primer mes i la gratuïtat del 12è mes.
- Abonament 24: pagament de dues mensualitats en els primer i segon mes i la gratuïtat del
12è i 24è mes. 
- Abonament Matí: accés de Dl. a Dv. de 09.00 a 12.30 hores i Ds. de 09.00 a 12.00 hores .
Aquelles persones que tenen contractada aquesta quota abans del 01 de setembre de 2021
l'accés serà de Dl. a Dv. de 07.00 a 09.30 hores, salvetat que sol·licitin formalment el canvi
horari.
- Abonament  Migdia: accés de Dl. a Dv. de 12.30 a 15.30 hores.  
- Abonament Piscina: accés a tots els serveis de la zona d'aigües no considerats com a
serveis complementaris. Només  Quota Infantil i Senior i quotes contractades abans del 01
de setembre de 2021.
- Abonament Aturat Llarga Durada:
Requisits: Estar a l'Atur, haver esgotat la prestació per atur de nivell contributiu i presentar
un justificant que corrobori la seva situació laboral actual.
Documentació mínima: Per garantir i controlar aquesta realitat laboral de les persones que
s'hagin  acollit  aquesta modalitat  d'accés i  garantir  la  correcta utitlització  d'aquesta quota
d'abonament és necessari  presentar a final de cada mes (entre els dies 20 i 25 ambdòs
inclosos) un justificant que corrobori la seva situació laboral actual.
Consideracions:  Aquelles persones que fent ús d'aquesta modalitat  d'accés resolguin  la
seva situació laboral, estan obligades a notificar de forma immediata la sevva nova realitat.
Podran acollir-se de nou a aquesta modalitat d'accés sempre i quan acreditin que han estat
contractades durant un períodre no superior a tres mesos. L'incompliment en la notificació,
no permetrà tornar a gaudri d'aquesta modalitat d'accés en un futur.
- Baixa Temporal: paralització de les quotes d'Abonament , Abonament Matí, Abonament
Migdia, Abonament Piscina, Abonament Aturat Llarga Durada. Període mínim de 3 mesos

Realització d’activitats complementàries: 

a) Programa de natació: 

-  Horari  lectiu:  poden optar tots els  alumnes d’educació  infantil,  primària,  ESO i  escoles
bressol. 

-  Horari  no  lectiu:  per  rigorós  ordre  d’inscripció  i  prioritzant  alumnes  d’escola  bressol,
educació infantil i 1r i 2n curs de primària. En cas que no es cobreixin les places disponibles,
també poden optar alumnes de 3r a 6è de primària i d’ESO. 

b) Les persones usuàries de les activitats complementàries (cursos natació, casals, ...) , que
es donin de baixa es farà la següent devolució de l’import de l’activitat: 

- Si la baixa es comunica amb més d'una setmana de la data d'inici de l'activitat, es farà la
devolució del 100%. 
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- Si la baixa es comunica amb menys d'una setmana i fins a dos dies abans, es farà la
devolució del 50%. 

- Si la baixa es comunica el dia abans o un cop ja s'ha iniciat  l'activitat,  no es farà cap
devolució. 

Programa de beneficis socials: 

a) Per als infants de 0 a 4 anys i fills/es de persones abonades: 

La  utilització  de  tots  els  serveis  de  la  instal·lació  serà  gratuïta  i  llevat  d’aquells  que
específicament s’adrecin a les infants d’aquesta edat .

Article 7è.- Recaptació

Atenent que en data 4 d’octubre de 2012 el Plenari de la Corporació va encarregar la gestió
del  Complex  Esportiu  Municipal  El  Turó  a  l’empresa  pública  Gestió  Municipal  de  Sòl  i
Patrimoni, SL i que aquest encàrrec de gestió incloïa, entre d’altres la “Prestació de serveis,
activitats de gestió, administració i explotació d’equipaments municipals”, en base a allò que
preveu l’article 24.6 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i tenint en compte que l’empresa pública Gestió Municipal de
Sòl  i  Patrimoni,  SL  es  configura  com  a  òrgan  técnico-jurídic  d’aquesta  Corporació,
s’encarrega l’assistència i  suport  de la recaptació dels preus públics recollits en aquesta
ordenança a la Societat Municipal, la qual recaptarà i gestionarà els preus públics com a
col·laboració  administrativa,  sense  que  aquesta  activitat  impliqui  l’exercici  d’autoritat  o
actuació inspectora i rendint comptes de forma trimestral a la Intervenció Municipal de fons i
la Tresoreria municipal. 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi  la modificació dels preceptes legals  i  reglamentaris de què
porten causa.

Disposició final

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a 23 de desembre de 2021 i
publicada Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de desembre de 2021,  entrarà
en  vigor  el  dia  següent  a  la  seva  publicació  i  continuarà  vigent  mentre  no  s’acordi  la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
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