Epígraf 1 – Preus públics

I.- ACTIVITATS ESPORTIVES
ACTIVITATS D’ESTIU
La temporada d’estiu comprèn la darrera setmana de juny i el mes de juliol.
1. ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS I JOVES

ABN.2

ABN. 1

NO ABN.

5 dies a la setmana
1.1. Curs de natació (2 setmanes)
1.2. Miniesportiueig (1 setmana)
1.3. Esportiueig Infantil (1 setmana)
1.4. Campus de Natació (1 setmana)
1.5. CIATE (2 setmanes)

37,68 €
56,32 €
58,08 €
58,08 €
----

42,39 €
63,36 €
65,34 €
65,34 €
----

47,10 €
70,40 €
72,60 €
72,60 €
150,00 €

2. ACTIVITATS ESPORTIVES ESPECIALS

ABN.2

ABN.1

NO ABN.

2.1. Activitat aquàtica per a nadons
Natació Nadons – 2 dies / setmana x 5 setmanes

40,00 €

45,00 €

50,00 €

ACTIVITATS D’HIVERN
La temporada d’hivern s’inicia els mesos de setembre/octubre i acaba a maig/juny. Els preus
fan referència a cada usuari durant tot el període, excepte que s’indiqui una altra cosa.
1. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA INFANTS I JOVES
1.1. Escola de Natació
Preescolar i Iniciació – 1 dia / setmana
Preescolar i Iniciació – 2 dies / setmana
Perfeccionament – 2 dies / setmana
Tecnificació – 3 dies / setmana
1.2. Escola de Natació (divendres i dissabte)
1 dia / setmana
1.3. Fitjove (preu mes)
2 dies / setmana
Activitats per a col·lectius
1.2. Natació Extraescolar
1 dia / setmana
1.3. Programa d’Iniciació Esportiva (PIE)
1 hora / setmana
1,5 hores / setmana
2 hores / setmana
3 hores / setmana
1.4. Natació Escolar
1 Quadrimestre – 1 dia/setmana
2 Quadrimestres – 1 dia/setmana

ABONATS

NO ABONATS

95,10 €
173,88 €
195,72 €
225,60 €

158,50 €
289,80 €
326,20 €
376,00 €

95,10€

158,50 €

----

18,00 €

----

150,00 €

-------------

86,55 €
118,40 €
140,70 €
196,50 €

-------

50,90 €
91,00 €

2. ACTIVITATS PER A ADULTS
2.1. Gimnàstica de Manteniment – 2 dies / setmana
2.2. Natació per Adults – 2 dies / setmana

ABONATS

NO ABONATS

118,80 €
171,48 €

198,00 €
285,80 €

2.3. Prescripció de l’exercici (Preu mes) *
Ioga – 1 dia / setmana (75’)
Hipopressius – 1 dies / setmana (30’)
Hipopressius – 2 dies / setmana (30’)

18,00 €
10,80 €
18,00 €

30,00 €
18,00 €
30,00 €

Marxa Nòrdica (Preu per activitat)
· Iniciació
· Sortida sense bastons
· Sortida amb bastons

3,00 €
3,00 €
4,00 €

7,00 €
12,00 €
15,00 €

3. ACTIVITATS PER A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS
3.1. Matronatació
3.2. Natació per Nadons
Natació Nadons – 1 dia/setmana
Natació Nadons – 2 dies/setmana
3.3. Natació gent gran – 2 dies/setmana
3.4. Activitat Esportiva Especial
Atenció Personalitzada – 1 dia/setmana (Preu mes)
3.5 Activitats per a col·lectius
Grup Porta Oberta – 2 dies/setmana (Preu x mes)
Ginesta – Activitat aquàtica – 1 dia/setmana (Preu persona x curs)
Ginesta – Gimnàstica – 1 dia/setmana (Preu persona x curs)

ABONATS

NO ABONATS

24,96 €

41,60 €

116,28 €
193,80 €
----

193,80 €
323,00 €
133,00 €

----

30,00 €

----------

190,00 €
112,30 €
112,30 €

4. LLIGUES DE LLEURE
4.1. Campionat de Futbol Sala
Inscripció equip amb camp propi (octubre-maig)
Inscripció equip sense camp propi
Fitxa jugador inici campionat
Fitxa jugador campionat iniciat
Assegurança jugador

320,00 €
365,00 €
5,00 €
10,00 €
45,00 €

5. SERVEI DE MONITORATGE
5.1. Monitoratge esportiu per a col·lectius (preu hora)
Monitoratge Esportiu Bàsic
Monitoratge Esportiu Específic

30,00 €
35,00 €

* Aquest preus són per a activitats esportives realitzades a les instal·lacions esportives municipals. En cas
que l’activitat es realitzi fora d’aquestes es valorarà el temps i les despeses que pugui comportar el
desplaçament.
6. ALTRES CONCEPTES
6.1. Matrícula activitats
Menors d’edat
Majors d’edat

16,00 €
26,00 €

Preinscripció
En concepte de preinscripció i reserva de plaça a les activitats de la temporada d’hivern, el
Patronat Municipal d’Esports podrà demanar un dipòsit previ d’1/3 del preu final de
l’activitat.
A les activitats renovables mensualment, el dipòsit podrà ser equivalent a una quota
mensual.
Les quantitats avançades en dipòsit podran ser retornades en cas que l’usuari no accedeixi
al servei per causa degudament justificada.
Noves activitats i serveis
En cas que el Patronat Municipal d’Esports hagués d’oferir serveis esportius a usuaris
sense tenir el preu públic aprovat, podrà establir un preu pel servei que permeti cobrir el
cost.
Preus reduïts, descomptes i altres
1. ESPECIAL INTERÈS PÚBLIC I/O SOCIAL
En cas que el Patronat d’Esports consideri que els serveis esportius a oferir
presenten característiques d’especial interès públic i/o social, podrà fixar preus
bonificats per sota del cost, havent de consignar les dotacions oportunes per la
cobertura de la diferència resultant, si n’hi hagués.
Tanmateix, l’aplicació d’aquesta tarifa reduïda implicarà l’obligació per al beneficiari
d’incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es difongui l’activitat,
que aquesta compta amb el suport del Patronat Municipal d’Esports de Valls.
La bonificació serà compatible amb altres ajuts a nom del beneficiari.
2. DESCOMPTES ACTIVITATS ESTIU
A les activitats per infants i nadons d’estiu els abonats tindran un descompte en
funció del tipus d’abonament contractat: Abonament activitats (ABN.2) 20% de
descompte, i abonament instal·lacions o abonament estiu (ABN.1) 10% de
descompte.
3. NATACIÓ GENT GRAN
Els preus especials previstos per a gent gran seran d’aplicació als usuaris que
participin a l’activitat de natació organitzada els dimarts i dijous, d’11,15 a 12H.
4. MITJA ACTIVITAT
Es considera MITJA ACTIVITAT aquells casos que l’usuari demani realitzar la meitat
de l’activitat: una sessió a la setmana en comptes de dues, una setmana d’activitat
en comptes de dues...
Per acollir-se a aquesta modalitat a les activitats de la temporada d’hivern i d’estiu, el
preu serà del 60% del preu total de l’activitat.
En les activitats de tres dies a la setmana, el preu per un dia serà el 45% i per dos
dies el 75% del preu total de l'activitat.
5. PREUS D’ABONAT
El preu d’abonat s’aplica a aquells casos que els cursetistes són abonats durant tota
la durada de l’activitat. No s’aplicaran descomptes d’abonat amb caràcter retroactiu
una vegada que hagi començat l’activitat.

6. QUOTA D‘INSCRIPCIÓ – MATRÍCULA
Es pagarà una sola vegada, en iniciar-se la relació amb els serveis del Patronat
Municipal d’Esports, i s’haurà d’abonar en el moment de donar-se d’alta.
7. SERVEI D’ACOLLIDA ACTIVITATS D’ESTIU
Els inscrits als cursos i activitats d’estiu que compten amb el servei d’acollida, podran
gaudir d’aquest servei sense cap cost addicional.
8. REBUTS RETORNATS
Els rebuts domiciliats que siguin retornats s’hauran d’abonar en metàl·lic a
l’equipament esportiu o mitjançant el servei online del Patronat d'Esports,
EGOSPORT.
9. BAIXA DE L'ACTIVITAT
En cas que l'usuari es doni de baixa de l'activitat abans de la finalització de la
mateixa per una causa de força major degudament justificada, el Patronat Municipal
d'Esports retornarà la quantitat abonada per l'usuari, descomptant el període en que
aquest ha realitzat l'activitat.

Gestió de pagament
1. MODALITATS DE PAGAMENT
Pagament íntegre inicial en el moment d’inscriure’s, amb les modalitats d’efectiu, targeta de crèdit o domiciliació bancària. En aquelles activitats que es permeti, també mitjançant el servei online EGOSPORT.
Pagament fraccionat: en aquelles activitats de temporada d’hivern on estigui establerta aquesta possibilitat, el cost de l’activitat s’incrementa un 8%.

2. DESPESES DE GESTIÓ
El cost per despeses de gestió i administració en cas de retorns de quantitats o
baixes a les activitats, no imputables al Patronat Municipal d’Esports, és de 3€.

II.- SERVEIS
1. ÀREA MÈDICA I DE SALUT
1.1. Servei de Fisioteràpia i Osteopatia
Primera visita
Primera visita (60’)
Valoració funcional (20’)(p) (d)
Visita de seguiment (60')
Tractaments Fisioterapèutics i Osteopàtics
Visita Express

BO 10

252,00 €
252,00 €
135,00 €

133,00 €
133,00 €
71,25 €

SESSIÓ

32,00 €
15,00 €
28,00 €
28,00 €
15,00 €

BO3

1.2. Servei de Nutrició i Dietètica
Primera visita (60’)
Visites de seguiment (30’)

1.3. Servei de Readaptació Esportiva
Primera sessió (60’)
Sessions de seguiment (60’)

BO 5

252,00 €

75,60 €

32,00 €
28,00 €

133,00 €

32,00 €
28,00 €

2. ÀREA D’ENTRENAMENT (Cal ser abonat per accedir als programes d’entrenament)
2.1. Entrenament Bàsic (Nivell I)
Primera quota
Quota anual

15,00 €
10,00 €

2.2. Programa Fitness (Nivell II)
Entrevista i primera rutina
Rutina d’entrenament

25,00 €
15,00 €

3.3. Competició / Rendiment (Nivell III) *
Entrevista i primera programació
Programacions de seguiment
Preparació oposicions bombers, policies, forestals... (preu mensual)

25,00 €
15,00 €
72,00 €

* Programa d’entrenament adreçat a aquells ABONATS ACTIVITATS que preparen proves esportives:
mitges maratons, duatlons, triatlons, curses en BTT, ciclisme de carretera, oposicions...
2.3. Entrenador personal (Nivell III) **
Entrevista i primer entrenament
Individual
Indv. 60 minuts
Indv. 45 minuts
Indv. 30 minuts
Duo (preu per usuari – 2 usuaris)
Duo 60 minuts
Duo 45 minuts
Duo 30 minuts
Trio (preu per usuari – 3/5 usuaris)
Trio 60 minuts
Trio 45 minuts
Trio 30 minuts

BO 10

BO 5

SESSIÓ
37,00 €

296,00 €
236,80 €
177,60 €

166,50 €
133,20 €
99,90 €

37,00 €
29,60 €
22,20 €

199,80 €
159,84 €
119,88 €

105,45 €
84,36 €
63,27 €

22,20 €
17,76 €
13,32 €

166,50 €
133,20 €
99,90 €

87,88 €
70,30 €
52,73 €

18,50 €
14,80 €
11,10 €

** En el servei d’Entrenador Personal (Nivell III) l’instructor acompanya la persona usuària durant tot
l’entrenament.
(p) El serveis assenyalats amb una “(p)”, seran vigents en períodes de promoció.
(d) Els serveis assenyalats amb una “(d)” comporten un descompte a la propera sessió. El descompte serà
equivalent a la quantitat abonada a la valoració funcional.

3. ALTRES SERVEIS
3.1. Ús d’Armariets
Ús armariet trimestral
Dipòsit *

12,00 €
10,00 €

* El dipòsit es retorna a l’abonat una vegada deixi l’armariet i s’hagi comprovat que aquest es troba en
perfecte estat.
3.2. Conceptes de venda
Polsera, carnet o clauer de proximitat

3,00 €

(p) El serveis assenyalats amb una “(p)”, seran vigents en períodes de promoció.
(d) Els serveis assenyalats amb una “(d)” comporten un descompte a la propera sessió. El descompte serà
equivalent a la quantitat abonada a la valoració funcional.

Pagament de serveis amb cita prèvia
En els serveis amb cita prèvia, on la no presentació de l’usuari pot provocar un perjudici al
Patronat d’Esports o al professional que realitza el servei, el Patronat d’Esports pot cobrar
el 50% del preu de la visita en el moment de fer la reserva. En cas de no presentació, la
quantitat serà retornada sempre que s’hagi realitzat una cancel·lació amb 24 hores
d’antelació o quan sigui deguda a una causa justificada.

Polsera, carnet o clauer de proximitat
Els elements físics d’accés al Centre Esportiu Municipal El Fornàs es facilitaran sense cap
cost addicional als usuaris d’activitats, abonaments i serveis que tenen establerta una
quota d’inscripció.
A la resta d’activitats, abonaments i serveis, es facilitarà l’element físic d’accés previ
pagament del preu públic corresponent. Al final del servei, l’usuari té opció de retornar-lo i
recuperar la quantitat satisfeta.

III.- ENTRADES I ABONAMENTS
1. ENTRADES i BO 10 *
1.1. Entrada Instal·lacions
Adult (19 a 64 a.)
Jove (3 a 18 a.)
Infantil (-)
Especial

PUNTUAL
3,80 €
3,30 €
--3,00 €

DIA
5,70 €
5,00 €
--4,50 €

1.2. Entrada Activitats
Adult (19 a 64 a.)
Jove (16 a 18a.)
Infantil (3 a 15 a.)
Especial

PUNTUAL
6,80 €
6,10 €
---5,70 €

DIA
10,20 €
9,15 €
8,50 €

* El BO10 consta de 10 entrades puntuals, i un descompte del 10%.
2. ABONAMENT INSTAL·LACIONS
2.1. Quota inscripció
Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Infantil (3 a 15 a.)
Especial *

27,00 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €

Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Infantil (3 a 15 a.)
Especial *

Preu/mes
19,10 €
17,19 €
13,37 €
13,37 €

2.3. Abonament familiar
Adult (22 a 64 a.) (c/u)
Jove (22 a 25 a.) – Suplement (c/u)

Preu/mes
15,55 €
5,00 €

3. ABONAMENT ACTIVITATS
3.1. Quota inscripció
Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Infantil (3 a 15 a.)
Especial *

54,00 €
35,00 €
17,50 €
35,00 €

3.2. Abonament individual
Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Especial *

Preu/mes
38,80 €
31,04 €
27,16 €

3.3. Abonament individual matí
Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Especial *

Preu/mes
31,04 €
24,83 €
21,73 €

3.4. Abonament familiar
Adult (22 a 64 a.) (c/u)
Jove (22 a 25 a.) – Suplement (c/u)

Preu/mes
34,92 €
5,00 €

3.5. Abonament familiar matí
Adult (22 a 64 a.) (c/u)
Jove (22 a 25 a.) – Suplement (c/u)
3.6. Quota de Manteniment
4. ABONAMENT ATLETISME
4.1. Abonament atletisme

Preu/mes
27,94€
5,00 €
4,00 €
Preu/mes
8,00 €

5. ABONAMENT ESTIU
5.1. Abonament Estiu Instal·lacions
Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Infantil
Especial
Familiar (c/u)
Suplement 22-25 a.

Preu/estiu
59,00 €
53,10 €
41,30 €
41,30 €
46,97 €
5,00 €

5.2. Abonament Estiu Activitats
Adult (22 a 64 a.)
Jove (16 a 21 a.)
Especial
Familiar (c/u)
Suplement 22-25 a.

Preu/estiu
116,40 €
93,12 €
81,48 €
104,76 €
5,00 €

Abonament estiu
El preu de l’abonament d’estiu comprèn tota la temporada d’estiu de juny a setembre, que la
piscina descoberta roman oberta al públic. El pagament es realitzarà en una sola vegada i
per tot el període.
En cas que l’usuari volgués continuar com abonat després del final del període, haurà de satisfer la corresponent quota d’inscripció.

Abonament estudiant
Es pot realitzar l’abonament estudiant durant els períodes de Nadal, exàmens (febrer) o Setmana Santa i altres períodes de promoció que el Patronat Municipal d’Esports estableixi.
L’abonament estudiant està exempt de pagar matrícula i té un descompte del 10% sobre el
preu vigent de l’abonament.

Abonament familiar amb fills de 22 a 25 anys
Els abonaments familiars inclouen els fills fins els 21 anys sense cap cost addicional. Els
fills entre els 22 i 25 anys poden continuar a l’abonament familiar abonant un suplement
mensual.
El suplement mensual no s’aplicarà als fills de les famílies nombroses i monoparentals.

Preus reduïts, descomptes i altres
1.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ
Es pagarà una sola vegada, en iniciar-se la relació amb els serveis del Patronat
Municipal d’Esports. Els membres de les FAMÍLIES NOMBROSES i
MONOPARENTALS tindran un descompte del 50% en la quota d’inscripció.
Els abonats poden demanar el seu fraccionament fins a tres quotes sense cap
recàrrec.

2.

ABONAMENT FAMILIAR
Inclou els membres d’una mateixa unitat familiar:
Els dos primers membres hauran d’abonar la quota completa, i inclou la resta
de membres de la família que no superin els 21 anys i convisquin en el
domicili familiar.
-

3.

Cal presentar una fotocòpia del llibre de família o certificat d’empadronament.

ABONAMENTS FAMILIARS ESPECIALS
FAMÍLIES MONOPARENTALS: inclou els membres d’una mateixa unitat familiar
monoparental.
FAMÍLIES VIUDES: inclou els membres d’una mateixa unitat familiar el cap de la
qual tingui la condició de viudetat.
-

En ambdós casos, el primer membre de la família haurà d’abonar la quota
completa individual adult, i l’abonament inclou sense cap altra cost la resta de
membres de la unitat familiar que no superin els 21 anys i convisquin en el domicili
familiar.

-

En cas que de les famílies monoparentals comptin amb un fill/filla amb discapacitat
igual o superior al 66%, es podrà mantenir dins l’abonament familiar mentre es
conservi la condició de monoparental.

4.

ABONAMENT ATLETISME
Inclou els socis de les entitats esportives vallenques que practiquen l’atletisme però
participen en competicions oficials.

5.

CATEGORIA ESPECIAL
Inclou els jubilats per raó d’edat, pensionistes, vidus i discapacitats:
En cas de disminució física, caldrà presentar una fotocòpia del certificat,
targeta o notificació emesos pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya, acreditant un mínim del 33% de disminució.
-

En cas de viduïtat o pensionista, caldrà acreditar-ho amb una fotocòpia del
certificat, targeta o notificació que expedeix l’lnstitut Nacional de la Seguretat
Social del Ministeri de Treball.

6.

FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL
S’haurà d’acreditar mitjançant la documentació que expedeix el Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a tal fi.

7.

QUOTA DE MANTENIMENT
En cas que un problema de força major degudament justificat impedeixi a l’abonat fer
ús de l’abonament durant un període de temps limitat, i mínim de dos mesos,
l’interessat pot sol·licitar l’aplicació de la Quota de Manteniment.

8.

REGALA UN ABONAMENT
Existeix la possibilitat de contractar un abonament per un període de 3, 6, 9 o 12
mesos, amb un descompte del 25% en la quota d’inscripció per cada trimestre
contractat. Per accedir a aquesta modalitat caldrà abonar l’import íntegre en el moment
de realitzar la inscripció.

9.

ABONAMENT DE DURADA LIMITADA
En cas de força major degudament justificada, es pot sol·licitar un abonament per un
període limitat (entre un i tres mesos), abonant la quota mensual corresponent i la part
proporcional de la quota d’inscripció.

10. ENTRADA ENTITAT

Les entitats vallenques sense ànim de lucre tenen un descompte del 50% en el preu de
l'entrada instal·lacions.
A l'estiu, en els casos que el temps d’ús de la piscina sigui inferior a una hora, tindrà un
descompte addicional del 25% sobre l’entrada entitat (62,50% del preu de l’entrada
instal·lacions).

DILIGÈNCIA
Aquests preus públics, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Consell
Rector del Patronat Municipal d’Esports en sessió ordinària celebrada el dia 5 de
desembre de 2018, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a
partir de l'ú de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

El secretari, p.d.
Decret 856/03, de 6 de setembre

Màrius Estil·les Clofent

Valls, 7 de desembre de 2018

