PREU PÚBLIC 2 - PER SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, I PER
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL.
ABONAMENTS ANUALS (11 mesos)
Entrada ................................................................................................

77,00 €

Conjunt individual .................................................................................
Conjunt familiar (2 persones) ................................................................
Conjunt familiar, membre nou ...............................................................

275,50 €
388,00 €
86,00 €

•

INCLOU SAUNA

Gimnàs individual adult ........................................................................
Gimnàs familiar (2 persones) ...............................................................
Gimnàs familiar (membre nou) ............................................................

194,00 €
281,00 €
68,00 €

Piscina individual adult ........................................................................
Piscina familiar (2 persones) ................................................................
Piscina familiar (membre nou) .............................................................

194,00 €
281,00 €
68,00 €

ABONAMENTS TRIMESTRALS
Entrada .................................................................................................

77,00 €

Conjunt individual (piscina+gimnàs) .....................................................
Conjunt familiar (2 persones) ...............................................................
Conjunt familiar membre nou ................................................................

102,00 €
200,00 €
43,00 €

•

INCLOU SAUNA

Gimnàs individual adult.........................................................................
Gimnàs familiar (2 persones) ...............................................................
Gimnàs familiar, membre nou ..............................................................

64,00 €
102,00 €
26,00 €

Piscina individual adult .........................................................................
Piscina familiar (2 persones).................................................................
Piscina familiar membre nou.................................................................

64,00 €
102,00 €
26,00 €

ABONAMENTS PER ENTITATS ESPORTIVES DEL MASNOU (sense ànim de lucre)
Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou
(ANUAL)........................... ....................................................................

206,63 €

Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou
(TRIMESTRAL)................... .................................................................

76,50 €

REDUCCIONS ABONAMENTS
1. Els abonats, empadronats al Masnou, tindran una reducció del 25%, en el preu de l’entrada i
en els preus dels abonaments.
2. Els abonaments trimestrals individuals a la piscina, de les persones empadronades al Masnou,
des dels 14 fins als 16 anys, gaudiran d’una reducció de 40%. En el moment de complir els 17
anys passaran automàticament sense cap avís a la quota individual adult.
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Els abonaments trimestrals individuals al Complex Esportiu o gimnàs, de les persones
empadronades al Masnou amb 16 anys, gaudiran d’una reducció del 40%. En el moment de
complir els 17 anys passaran automàticament i sense cap avís a la quota individual adult.
3. En els abonaments individuals trimestrals, de persones empadronades al Masnou, s’aplicarà
una reducció d’un 35% de la quota en els següents supòsits:
• Majors de 65 anys
• Invalidesa o disminució igual o superior al 33%. (Aquestes persones en el moment de
la inscripció, hauran de presentar el document justificatiu i podran marcar la casella
d’autorització, perquè l’Ajuntament del Masnou pugui fer la consulta mitjançant la
plataforma de la Generalitat, en cas de no marcar la casella hauran de presentar
obligatòriament la documentació)
• Jubilats
• Aturats (presentar la renovació a cada venciment, del document justificatiu de situació
d’atur)
4. S’aplicarà una reducció d’un 35% de la quota, en tot tipus d’abonaments, a les famílies
nombroses i famílies monoparentals, empadronades al Masnou, prèvia presentació del
justificant, encara que no s’inscrigui tota la família i sempre que estiguin empadronats en el
mateix domicili.
5. Excepte l’apartat 1, les reduccions anteriors en cap cas seran acumulatives, aplicant-se en
cada cas la reducció més favorable per a l’usuari.
6. En el cas de persones amb disminució que tinguin reconeguda la necessitat d’assistència
física d’un acompanyant, aquest tindrà l’accés lliure al recinte.
ENTRADA LLIURE PISCINA, GIMNÀS o SAUNA
Tiquet adult (majors de 16 anys) ...............................................................
Tiquet reduït infants fins 16 anys, aturats, jubilats i disminuïts amb
invalidesa reconeguda igual o superior al 33% (prèvia justificació) ...........
Abonament 10 usos ...................................................................................
Abonament 20 usos ...................................................................................
Abonament 10 usos, reduït infants fins 16 anys, aturats, jubilats i
disminuïts amb invalidesa reconeguda igual o superior al 33% (prèvia
justificació) .................................................................................................
Per duplicat de carnet ...............................................................................

4,00 €
2,50 €
36,50 €
59,00 €

20,50 €
2,50 €

• Els abonaments i tiquets caducaran al final de l’any natural de la seva expedició.
• Les entrades o abonaments de 10 o 20 usos, seran únicament per un dels tres conceptes
(gimnàs, piscina o sauna), l’ús diari tant sols podrà comptar per l’accés a un d’aquests espais.
• En els tiquets o abonaments reduïts de 10 o 20 usos, els infants fins a 16 anys, no tindran
permès l’accés ni al gimnàs ni a la sauna.
LLOGUER INSTAL·LACIONS
Pavelló municipal:
Grups organitzats (per 1/3 pista i hora) ....................................................
Pista sencera (per hora) ...........................................................................
Piscina municipal (per grups):
Piscina gran, per hora i carrer ..................................................................
Piscina petita, per hora ............................................................................

19,50 €
45,50 €
20,50 €
57,00 €
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CURSETS DE NATACIÓ
Adults (1 dia a la setmana, per persona):
Periodicitat mensual:
Natació per a embarassades ...........................................................
Natació ............................................................................................
Disminuïts (amb monitor piscina) ....................................................
Periodicitat trimestral:
Natació ............................................................................................

15,10 €
15,10 €
21,95 €
35,95 €

Adults (2 dies a la setmana, per persona):
Aiguagim suau (adreçat a gent gran).
Mensual .................................................................................................
Trimestral ...............................................................................................
Aiguagim i Aiguagim intens (intensitat alta)
Mensual .................................................................................................
Trimestral ...............................................................................................
Tonificació aquàtica (intensitat baixa, adreçat a gent gran):
Mensual .................................................................................................
Trimestral ...............................................................................................
Psicomotricitat per a gent gran amb problemes de dependència
(Programa PAFES amb derivacions mitjançant el Centre d’Atenció Primària)
Mensual .................................................................................................
Trimestral ...............................................................................................

17,40 €
43,90 €
39,20 €
94,60 €
25,00 €
60,00 €

15,00 €
40,00 €

Adults (3 dies a la setmana, per persona):
Aiguagim
Mensual ................................................................................................. 44,00 €
Trimestral ............................................................................................... 105,00 €
Infants (1 dia a la setmana, per persona):
Nadons de 6 a 24 mesos, al quadrimestre ...........................................
Infants des de 2 anys fins al final de l’ESO, d’octubre del present
exercici a maig del següent ..................................................................
Infants des de 2 anys fins al final de l’ESO, per quadrimestre
(octubre a gener o de febrer a maig) ......................................................
Intensius de 2 a 14 anys (juny, juliol i setembre) ....................................

42,70 €
67,40 €

Grups escolars (1 dia a la setmana per nen):
Escolar (d’octubre del present exercici a maig del següent) ................................
Grups escolars, al mes ..........................................................................

86,50 €
12,95 €

Intensius (escoles i entitats):
Per quinzena .........................................................................................
Al mes ...................................................................................................

31,70 €
52,80 €

60,05 €
85,40 €

REDUCCIONS CURSETS DE NATACIÓ
rup escolar del Masnou (dins de l’horari escolar) ..........................
Grup escolar del Masnou (fora de l’horari escolar) .......................
Per a infants amb disminució acreditada, igual o superior al 33% .

40% sobre preu curset
20% sobre preu curset
50% sobre preu curset
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Les famílies que apuntin més de dos fills al curset de
natació, en el mateix període de temps, a partir del tercer i
successius ...................................................................................

50% en un dels cursets

ACTIVITATS DIRIGIDES DEL COMPLEX POLIESPORTIU
1.

2.

Activitats de manteniment (aeròbic i body tono):
1.1. Mensual ......................................................................................
1.2. Trimestral .....................................................................................
1.3. Bimensual (juliol i setembre) ........................................................

25,00 €
60,00 €
40,00 €

Activitats especialitzades (Pilates):
2.1. Mensual .......................................................................................
2.2. Trimestral .....................................................................................
2.3. Bimensual (juliol i setembre) .......................................................

33,95 €
81,70 €
54,46 €

GESTIÓ I INGRÉS
1. Els períodes dels abonaments trimestrals i anuals seran naturals i les quotes irreduïbles.
2. El pagament inicial de l’abonament (entrada+trimestre / entrada+anual), es realitzarà a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, i els successius trimestres o anualitats, a través de
domiciliacions bancàries de caràcter obligatori.
3. En qualsevol cas, les modificacions i baixes s’hauran de cursar abans que finalitzi el període
corresponent, per què tinguin efectes a partir del següent.
S’acceptaran baixes d’abonaments anyals, dins del primer trimestre natural, abonant l’import
corresponent a aquest període, respectant el tipus d’abonament que es tingui i d’acord amb el
preu establert per l’abonament de caràcter trimestral.
Als usuaris i usuàries que presentin la baixa de l’abonament anyal, entre l’1 i el 15 del mes de
gener, i una vegada comprovat el fet que no hagin accedit a les instal·lacions del poliesportiu des
de l’inici de l’any, se’ls anul·larà la inscripció amb efectes des del 31 de desembre de l’any
immediatament anterior, sense que hagin de fer cap pagament per aquest concepte.
Tots els abonaments seran prorrogables per la tàcita si no hi ha cap tipus de modificació o baixa
per part de la persona interessada.
Les baixes o modificacions s’han de tramitar al Complex Esportiu o a l’OAC, ja sigui
presencialment o mitjançant un document escrit.
4. Les modificacions en els abonaments familiars pel que fa als integrants, (canvi d’un familiar
per un altre), tindran efectes pel següent període, segons el tipus de quota que tinguin.
5. No s’abonarà l’entrada quan es produeixi algun canvi en el tipus d’abonament.
6. Els membres de l’abonament familiar, menors de 3 anys, estaran inclosos, però no es
comptabilitzaran per a l’aplicació del preu públic d’aquesta quota. Causaran alta a efectes
econòmics, en el següent període de compliment dels 3 anys, segons el tipus d’abonament
escollit.
7. Les persones integrants d’un abonament familiar han de constar empadronades en el mateix
domicili, essent necessària la presentació del justificant corresponent. Si per qualsevol causa
deixen d’estar-hi inscrites, se separaran els components, aplicant-los-hi el preu públic que els
correspongui, dins del període següent a què es detecti la incidència.
8. En el cas de fills dels titulars dels abonaments, es computarà com a familiar, encara que no hi
estiguin empadronats, fins a la seva majoria d’edat, moment en què si no consten inscrits en el
mateix domicili passaran a quota individual. En aquests casos no s’aplicarà el concepte d’entrada.
9. La devolució dels rebuts podrà portar aparellada la baixa com abonat, a tots els efectes,
sense dret a cap tipus de reclamació. Per aquest motiu, periòdicament el Complex Esportiu
Municipal comprovarà l’existència de rebuts retornats, realitzarà les gestions oportunes i finalment,
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si s’escau, cursarà la baixa d’ofici de l’abonament que es tracti. Les comprovacions es faran abans
de la nova emissió del padró que correspongui.
10. La no utilització de les instal·lacions no provocarà la baixa de cap tipus d’abonament.
11. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment.
12. Els cursets de natació i les activitats del casal d’estiu s’abonaran mitjançant ingrés bancari als
comptes que es facilitaran a aquest respecte.
13. El Complex Esportiu municipal romandrà tancat el mes d’agost.
14. El carnet d’abonat dona dret a utilitzar les instal·lacions d’acord amb el tipus de preu públic
que consta en aquestes dependències.
15. El carnet d’accés a les instal·lacions, és personal i intransferible. Si es detecta qualsevol
incidència en aquest sentit, el personal resta autoritzat a no permetre l’accés, retenint el carnet,
que es lliurarà al seu titular.
La reincidència, podrà donar lloc a causar la baixa de l'abonat, que ha permès la irregularitat,
sense dret a demanar cap compensació econòmica per aquest concepte.
16. Quan els usuaris o usuàries hagin satisfet el pagament de qualsevol dels cursos i, abans de
començar el curs, sol·licitin la baixa per no poder assistir-hi, l’Ajuntament, previ informe del
departament corresponent i sempre que la plaça que deixa vacant sigui ocupada per una altra
persona, podrà retornar l’import corresponent al 80% de la quota satisfeta.
També es podrà retornar el 80% de la quota, si no s’ha pogut iniciar el curs per qualsevol malaltia
que impossibiliti el desenvolupament de l’activitat, sempre que en el termini dels primers 15 dies
des de l’inici del curs s’aporti un justificant mèdic.
Un cop començat qualsevol curs en què consta inscrita la persona interessada, si per causes
alienes al Complex es deixa d’assistir-hi, no es tindrà dret a reclamar cap devolució, ni a
compensar els dies que s’hi hagi faltat en d’altres cursos posteriors.
17. En el cas de tancaments tècnics, indispensables per al bon funcionament de la instal·lació,
aquests no comportaran cap compensació de cap classe, ni a reclamar sota cap concepte.
18. L’Ajuntament es reserva la facultat de poder tancar la instal·lació fins un màxim de quatre dies
l’any per si s’haguessin de fer altres activitats, sense que això doni dret a demanar cap
compensació de cap tipus per part dels abonats.
19. L’Ajuntament es reserva el dret de no permetre l’accés a la instal·lació a persones que per la
seva actitud, circumstàncies especials o situació personal, puguin pertorbar o representar un risc
cert als altres usuaris.
20. Les persones empadronades al Masnou amb una discapacitat acreditada igual o superior al
65% i les persones majors de 80 anys empadronades al Masnou, gaudiran de l’accés lliure al
Complex Esportiu.
Aquestes persones en el moment de la inscripció, hauran de presentar el document justificatiu i
podran marcar la casella d’autorització, perquè l’Ajuntament del Masnou pugui fer la consulta
mitjançant la plataforma de la Generalitat, en cas de no marcar la casella hauran de presentar
obligatòriament la documentació segons cada període.
21.
El concepte “Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou”, serà aplicable a
aquelles entitats esportives sense ànim de lucre, que es trobin dins del registre d’entitats de
l’Ajuntament del Masnou.
Les condicions per a l’aplicació d’aquests preus, aniran marcades sota el marc d’un conveni entre
l’entitat esportiva i l’Ajuntament del Masnou, on es determinarà, el nombre mínim d’esportistes, la
forma de pagament, les obligacions, els espais i la vigència.
L’entitat haurà d’acreditar en tot moment, la llicència esportiva de cada esportista, perquè aquests
puguin beneficiar-se d’aquest preu. Aquesta llicència haurà d’estar registrada amb l’entitat signant
del conveni.
Aquests estaran exempts del cobrament de l’entrada.
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Vigència
Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Diligència
El 16 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació d’aquest preu públic,
per tal d’incloure el preu “Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou (sense ànim de
lucre)”. L’acord s’ha exposat al públic al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació durant
trenta dies hàbils i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de
març de 2017, amb número de registre 022017003327.
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