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PREU PÚBLIC 2 - PER SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, I PER 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL. 
 
 

 

ABONAMENTS AL COMPLEX ESPORTIU 

 
1. QUOTA ABONAMENT MENSUAL 

 

Quota abonament mensual Quota reduïdes* 

Tipologia  Edat Abonament 
conjunt 

Abonament 
piscina + 

sala fitness 

Abonament 
activitats 
dirigides 

Abonament 
conjunt 

Abonament 
piscina + 

sala fitness 

Abonament 
activitats 
dirigides 

INFANTIL -16   12 €    8 €  
JUNIOR 16-24 32 € 16 € 20 € 21 € 10 € 13 € 
ADULT 25-64 40 € 20 € 25 € 26 € 13 € 16 € 
SÉNIOR 65-74 24 € 12 € 15 € 16 €  8 € 10 € 
VETERÀ +74  8 €  4 €  5 €  5 €  3 €  3 € 

Quadre 1 

 
Abonament conjunt: dóna dret a utilitzar la piscina, la sala de fitness i poder realitzar totes les 
activitats dirigides ofertades (estan exclosos els cursos de natació). 
Abonament piscina i sala de fitness: dóna dret a utilitzar la piscina i la sala de fitness. 
Abonament activitats dirigides: dóna dret a poder fer tota l’oferta d’activitats dirigides, però no 
podran accedir  a la piscina ni a la sala de fitness lliurament. 
 
2. Les quotes reduïdes (*) 
 
Per poder gaudir de les quotes reduïdes, els sol·licitants hauran d’aportar la documentació que  
acrediti trobar-se en qualsevol dels casos següents: 

 Família nombrosa o monoparental 
 Persones amb discapacitat igual o superior al 33% 
 Aturats 

La mateixa documentació presentada, haurà d’informar de la data de venciment d’aquesta 
acreditació, la qual s’utilitzarà per marcar com a data de termini d’aquesta quota reduïda. Per tal 
de poder continuar gaudint d’aquesta quota, l’abonat haurà de presentar-nos un nou document 
dins de caducitat, per tal de renovar el termini. En cas de no facilitar un nou document una vegada 
finalitzat el termini, es girarà el rebut amb la quota normalitzada. 
En el cas de patir una discapacitat permanent i no revisable, sols es presentarà el document en el 
moment de l’alta i la quota quedarà fixa, sense necessitat de tornar a presentar cap documentació 
més.  
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SITUACIONS DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA DURADA 

Família nombrosa Carnet fam nombrosa fins la data d’acreditació de la situació 
Família monoparental Carnet fam 

monoparental 
fins la data d’acreditació de la situació 

Persones amb discapacitat 
=>33% 
Persones amb discap =>33% 
permanent no revisable 

Resolució incapacitat 
 

Resolució definitiva 

fins la data d’acreditació de la situació 
 
Resolució definitiva 

Persones en situació d’atur DARDO fins la data d’acreditació de la situació 
 
 

3. QUOTA MATRICULA A PARTIR 2A INSCRIPCIÓ  
 

Quota abonament mensual Quota reduïdes* 

Tipologia  Edat Abonament 
conjunt 

Abonament 
piscina + 

sala fitness 

Abonament 
activitats 
dirigides 

Abonament 
conjunt 

Abonament 
piscina + 

sala fitness 

Abonament 
activitats 
dirigides 

INFANTIL -16   24 €    16 €  
JUNIOR 16-24 64 € 32 € 40 € 42 € 20 € 26 € 
ADULT 25-64 80 € 40 € 50 € 52 € 26 € 32 € 
SÉNIOR 65-74 48 € 24 € 30 € 32 € 16 € 20 € 
VETERÀ +74 16 €  8 € 10 € 10 €  6 €  6 € 

 
 

4. ENTRADA 1 DIA AL COMPLEX ESPORTIU 
 

Tipologia  Edat Entrada 
1 dia 

INFANTIL -16 3 € 
JUNIOR 16-24 5 € 
ADULT 25-64 6 € 
SÉNIOR 65-74 4 € 
VETERÀ +74 1 € 

Quadre 3 

Les entrades d’un dia al Complex Esportiu, donen dret a la utilització dels espais lliures de 
piscina i sala de fitness, i en cap cas l’accés a les activitats dirigides. 

 
5. CURSOS DE NATACIÓ 

 

Cursos de natació extraescolar (fora de l’horari lectiu), per usuari/a 

  1h/setmana 2h/setmana 3h/setmana 4h/setmana 5h/setmana 

4 setmanes 15 € 27 € 39 € 49 € 58 € 

3 setmanes 11 € 20 € 29 € 37 € 44 € 

2 setmanes 8 € 14 € 19 € 24 € 29 € 

1 setmana 4 € 7 € 10 € 12 € 15 € 
Quadre 4 
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Cursos de natació escolar (dins de l’horari lectiu), per usuari/a 

  1h/setmana 2h/setmana 3h/setmana 4h/setmana 5h/setmana 

4 setmanes 12 € 22 € 31 € 39 € 46 € 

3 setmanes 9 € 16 € 23 € 29 € 35 € 

2 setmanes 6 € 11 € 15 € 20 € 23 € 

1 setmana 3 € 5 € 8 € 10 € 12 € 
Quadre 5 
 
Si la durada del curs és de dos mesos o més, el preu mensual serà el corresponent a 4 setmanes. 
 
El pagament serà únic abans de l’ inici del curs i es realitzarà mitjançant plataforma de pagament 
virtual o datàfon amb la targeta bancària al Complex Esportiu. 
 
 
 

Altres cursos de natació (1 dia a la setmana) Import / usuari/a 

Esport blau (trimestre) 15 € 
Curset natació diversitat funcional (mensual) 22 € 

Quadre 6 
 
El programa Esport Blau, està derivat als centres escolars i es desenvolupa dins de l’horari lectiu. 
 
Els cursos de natació amb diversitat funcional, estan pensats específicament, per aquelles 
persones amb discapacitat, que necessiten l’atenció total d’un monitor/a, per poder assolir 
l’aprenentatge. 
 
 
 
 

Cursos de natació per a persones adultes 
 Curs de natació per a embarassades 
 Curs de natació terapèutica 
 Curs d’iniciació a la natació 
 Curs de tecnificació a la natació 

  1h/setmana 2h/setmana 3h/setmana 4h/setmana 5h/setmana 

4 setmanes 15 € 27 € 39 € 49 € 58 € 

3 setmanes 11 € 20 € 29 € 37 € 44 € 

2 setmanes 8 € 14 € 19 € 24 € 29 € 

1 setmana 4 € 7 € 10 € 12 € 15 € 
Quadre 7 
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6. LLOGUER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

 

Quadre 8 
 

La sol·licitud per consultar i/o reservar espais al Complex Esportiu, s’haurà de realitzar 
mitjançant el correu electrònic recepcio.complex@elmasnou.cat 
 
El pagament del lloguer es realitzarà amb targeta bancària, una vegada s’hagi confirmat 
l’existència d’espai i mitjançant datàfon o plataforma de pagament virtual del web. 

 
 

7. Gestió i ingrés 
 

1. Els períodes dels abonaments mensuals seran naturals i les quotes irreduïbles. 
2. La primera inscripció no comporta pagament de matrícula. 
3. El cobrament dels  rebuts es farà a mes vençut a través de domiciliacions bancàries de 

caràcter obligatori.  
4. Les modificacions i baixes tindran efectes a partir del mes següent en què es sol·liciti. 
5. Tots els abonaments seran prorrogables tàcitament si no hi ha cap tipus de modificació o 

baixa per part de la persona interessada. 
6. Les baixes o modificacions s’han de tramitar al Complex Esportiu o a l’OAC, mitjançant un 

document escrit. 
7. Els menors de 3 anys, acompanyants d’usuaris i vinculats a l’abonament d’un adult ( pare, 

mare o tutor/a) del Complex Esportiu, no hauran de satisfer el preu públic d’aquesta quota i 
causaran alta el mes següent al del compliment dels 3 anys.  

8. L’impagament de 2 rebut comportarà la baixa com abonat, a tots els efectes, sense dret a cap 
tipus de reclamació. Mensualment el Complex Esportiu comprovarà l’existència de rebuts 
retornats, i si s’escau, cursarà la baixa d’ofici. 

9. La no utilització de les instal·lacions no provocarà la baixa de cap tipus d’abonament. 
10. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 

constrenyiment. 
11. Els cursos de natació i les activitats del Campus esportiu, s’abonaran mitjançant la plataforma 

de pagament virtual, que es troba dins de la web d’Esports del Masnou. 
12. El carnet d’abonat, dóna dret a utilitzar les instal·lacions, d’acord amb el tipus de preu públic 

que consta en aquestes dependències. 

Lloguer d’espais a pavelló i piscina 

Pavelló municipal: 
Grups organitzats (per 1/3 pista i hora) 20,00€ 
Pista sencera (per hora) 50,00€ 
Piscina municipal (per grups): 
Piscina gran, per hora i carrer 22,00€ 
Piscina petita, per hora 59,00€ 
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13. 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. 

14. L’Ajuntament es reserva el dret de no permetre l’accés a la instal·lació a persones que per 
la seva actitud, circumstancies especials o situació personal, puguin pertorbar o 
representar un risc cert als altres usuaris. 

15. Quan el 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. 
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 
justificat mèdic es retornarà el 80% de la quota. 
Un cop començat qualsevol curs en que consta inscrita la persona interessada, si per 
causes alienes al Complex Esportiu 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Les persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 65%, gaudiran de l’accés 
lliure al Complex Esportiu. 
Aquestes persones hauran de presentar el document justificatiu en el moment de donar-se 
d’alta al Complex Esportiu o en el moment en que disposin d’aquesta acreditació. 

19. 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. 

 
 
Vigència 
 
La present ordenança aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 
d’octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
Diligència 
L’aprovació de la modificació de data 21 d’octubre de 2021 fa referència a la millora de la gestió i 
facilitar la forma de pagament dels usuaris segons els serveis que desitgin realitzar. 


