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Ordenança Fiscal núm. 29
Ordenança reguladora dels Preus Públics
Article 1
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2
1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a que es refereix
l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2. En concret, s’estableixen els preus públics següents:
• La prestació de serveis d’ensenyaments especials a les escoles municipals.
• La prestació de serveis per a l’esport.
• La utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de l’esport i com
espais polivalents.
• Cessió de materials per a entitats privades i realització de treballs per encàrrec d’entitats
privades, inclòs el muntatge i/o desmuntatge de pancartes, així com la reposició per
pèrdua o retorn del material malmès.
• Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via pública
per despreniments de façanes d’immobles particulars.
• Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat de l’organisme autònom de patrimoni
Víctor Balaguer.
• Drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres pertanyents al fons
del museu romàntic Can Papiol
• Drets de reproducció i distribució de materials patrimonials exposats a l’Espai Far.
• La realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts
• i similars en espais dels museus V. Balaguer i Papiol, així com la seva utilització per a
exposicions i actes diversos.
• La realització de sessions fotogràfiques i filmacions a l’Equipament museístic Espai Far.
• La realització de sessions fotogràfiques i filmacions al Teatre Principal, Auditori Eduard
Toldrà i a La Sala, Centre d’Art Contemporani.
• Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau Informació.
• Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de matèries utilitzat a les
sales infantils de les biblioteques municipals i altres materials.
• Utilització dels espais de l’edifici Neàpolis.
• Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la regidoria de Joventut.
• Utilització d’espais, equipaments i/o materials de l'IMET
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• Utilització dels pàrquings municipals.
• Prestació serveis funeraris.
• Assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin al Teatre Principal i a
l’Auditori Eduard Toldrà.
• La prestació de serveis pel Consorci de Serveis a les Persones.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament els que gaudeixin o utilitzin els serveis o activitats establerts a
l’article anterior.
Article 4.-

Naixement de l’obligació.

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de
l’activitat, o l'entrada al Teatre Principal i a l’Auditori Eduard Toldrà, per a l’assistència a les
activitats artístiques i culturals que en ell s'hi realitzin, emmarcades en les temporades estables
d’ambdós equipaments.
Article 5.- Gestió
Els preus públics s’exigiran en règim d’autoliquidació.
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic o
l’activitat administrativa no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retornarà a qui ha fet
el dipòsit.
Article 6.- Recaptació
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'Administració
municipal els exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment amb meritació dels
recàrrecs i els interessos previstos a la Llei General Tributària.
Article 7.- Tarifes
1. Els preus públics que s’estableixen en aquest municipi són els que es consignen en els
annexos de la present Ordenança.
2. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en la Llei.
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Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l’aprofitament, l’època o el moment
en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o
l’aprofitament.

Disposició Final.
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de novembre
de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
******
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ANNEX 1
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS
1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT
Cost
Programa

Programa

Sensibilització 1
Sensibilització 2
Programa Elemental 1r
Programa Elemental 2n
Programa Elemental 3r (+ PPG)
Programa Elemental 3r
Programa Elemental 4t (+ PPG)
Programa Elemental 4t
Programa Mitjà 5è
Programa Mitjà 6è
Programa Mitjà 7è
Programa Mitjà 8è
Joves i Adults A
Joves i Adults B
Joves i Adults C
Grau Professional 1r
Grau Professional 2n
Grau Professional 3r
Grau Professional 4t
Grau Professional 5è
Grau Professional 6è
Instruments Tradicionals
Conjunts Instrumentals
Música Activa - 18 anys
Música Activa + 18 anys
Participació conjunts instrumentals
Proves d’accés al Conservatori de
Grau Professional

Matrícula

Quota
Termini

709,70 €
177,70 €
53,20 €
819,70 €
177,70 €
64,20 €
1.266,70 €
177,70 €
108,90 €
1.283,70 €
177,70 €
110,60 €
1.620,70 €
177,70 €
144,30 €
1.502,70 €
177,70 €
132,50 €
1.705,70 €
177,70 €
152,80 €
1.376,70 €
177,70 €
119,90 €
1.309,70 €
177,70 €
113,20 €
1.309,70 €
177,70 €
113,20 €
1.309,70 €
177,70 €
113,20 €
1.309,70 €
177,70 €
113,20 €
1.888,70 €
177,70 €
171,10 €
1.798,70 €
177,70 €
162,10 €
1.853,70 €
177,70 €
167,60 €
1.394,70 €
177,70 €
121,70 €
1.419,70 €
177,70 €
124,20 €
1.838,70 €
177,70 €
166,10 €
1.838,70 €
177,70 €
166,10 €
2.042,70 €
177,70 €
186,50 €
2.088,70 €
177,70 €
191,10 €
1.289,70 €
177,70 €
111,20 €
1.246,70 €
177,70 €
106,90 €
1.249,70 €
177,70 €
107,20 €
1.539,70 €
177,70 €
136,20 €
Quota única de 175,00 €

Cost
Programa
reduït

Matrícula
reduïda

Quota
Termini
reduïda

488,50 €
101,50 €
38,70 €
564,50 €
101,50 €
46,30 €
857,50 €
101,50 €
75,60 €
869,50 €
101,50 €
76,80 €
1.101,50 €
101,50 €
100,00 €
1.021,50 €
101,50 €
92,00 €
1.159,50 €
101,50 €
105,80 €
933,50 €
101,50 €
83,20 €
886,50 €
101,50 €
78,50 €
886,50 €
101,50 €
78,50 €
886,50 €
101,50 €
78,50 €
886,50 €
101,50 €
78,50 €
1.316,50 €
101,50 €
121,50 €
1.252,50 €
101,50 €
115,10 €
1.291,50 €
101,50 €
119,00 €
762,00 €
137,00 €
62,50 €
775,00 €
137,00 €
63,80 €
991,00 €
137,00 €
85,40 €
991,00 €
137,00 €
85,40 €
1.114,00 €
137,00 €
97,70 €
1.137,00 €
137,00 €
100,00 €
1.001,50 €
101,50 €
90,00 €
868,50 €
101,50 €
76,70 €
872,50 €
101,50 €
77,10 €
1.055,50 €
101,50 €
95,40 €
Quota única de 100,00 €

Quota única de 71,00 €

ASSIGNATURES OPTATIVES:
El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està matriculat.
Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura l’import següent:
a) Optativa individual, per hora ........ 73,00 €
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 48,20 €
Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà proporcionalment al temps
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d’ensenyament.
Doble o segona especialitat Grau Professional

Descompte 40%

Repetició 6è màxim 2 assignatures

Descompte 50%

Notes Comunes
1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú amb sis
mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula.
2) El pagament dels diferents programes, excepte les assignatures optatives i els indicats
amb quota única que s’haurà d’acreditar en el moment de formalitzar la matrícula, es pot
realitzar en dos modalitats:
a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula, amb una
bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna llevat que el servei no s'hagi
prestat per causes imputables a l'ECMM.
b. Pagament de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar la matrícula, i 10
pagaments per l’import de la quota termini els mesos del curs, setembre a juny
ambdós inclosos.
La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es retorna
l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'ECMM.
3) En el cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà
d’abonar:
a. Si la matrícula es formalitza fins al 31 de gener, el preu establert en aquestes taxes.
b. Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de la matrícula i les
quotes establertes.
4) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs, no podrà efectuar reserva de plaça
per al curs següent.
5) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
6) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina l'anul·lació de
tots els drets que atorga la matrícula i l'ECMM podrà donar de baixa a l'alumne/a, prèvia
comunicació per escrit per part de la direcció del centre.
7) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors d'edat) es
faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per escrit i signat).
8) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 21 de
l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran de
bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es bonifica la
matrícula) en els percentatges següents en funció del llindar de renda:
Llindar renda (a)

1

Membres unitat familiar (b)
2
3
4
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16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

10%
0%
0%
0%

30%
20%
10%
0%

50%
30%
20%
10%

50%
35%
30%
20%

50%
45%
40%
35%

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar.
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants.

ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY

Programa

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta CFGM o CFGS
1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta CFGM o CFGS
Obra o Projecte final
CURS PREPARATORI
TALLERS
2 hores setmanals
3 hores setmanals
4 hores setmanals

Programa

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta CFGM o CFGS
1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta CFGM o CFGS
Obra o Projecte final
CURS PREPARATORI
TALLERS
2 hores setmanals
3 hores setmanals
4 hores setmanals

Cost
programa

1r termini
o
matrícula

Quota
Termini

Preu
hora

1.080,00 €
------1.150,00 €

180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
115,00 €

180,00 €
------115,00 €

--1,00 €
1,50 €
1,75 €
---

386,20 €
532,00 €
662,50 €

100,00 €
100,00 €
100,00 €

31,80 €
48,00 €
62,50 €

-------

Cost
programa
reduït

1r termini
o
matrícula
reduïda

Quota
Termini
reduïda

Preu
hora
reduït

900,00 €
------900,00 €

150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
90,00 €

150,00 €
------90,00 €

--0,75 €
1,25 €
1,50 €
---

294,40 €
394,30 €
483,40 €

100,00 €
100,00 €
100,00 €

21,60 €
32,70 €
42,60 €

-------

Notes Comunes
1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú amb sis
mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula.
2) El pagament dels diferents programes, excepte els preus pels mòduls i/o unitats
formatives, i per l’Obra o Projecte final que s’han d’abonar en un únic pagament el mes
d’octubre, es pot realitzar en dos modalitats:
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a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula, amb una
bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna llevat que el servei no s'hagi
prestat per causes imputables a l'EMAID.
b. Pagament de l’import de la matrícula o 1r termini en el moment de formalitzar la
matrícula, i pagaments per l’import de la resta de terminis de la manera següent:
a.
b.
c.

Cicles formatius:
Curs Preparatori:
Tallers:

5 terminis, de setembre a gener
9 terminis, de setembre a maig
9 terminis, d’octubre a juny

La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es retorna
l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'EMAID.
3) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs no podrà efectuar reserva de plaça per
al curs següent.
4) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
5) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina l'anul·lació de
tots els drets que atorga la matrícula i l'EMAID podrà donar de baixa a l'alumne/a, prèvia
comunicació per escrit per part de la direcció del centre.
6) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors d'edat) es
faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per escrit i signat).
7) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 21 de
l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran de
bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es bonifica la
matrícula o 1r termini) en els percentatges següents en funció del llindar de renda:
Llindar renda (a)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

1
10%
0%
0%
0%

Membres unitat familiar (b)
2
3
4
30%
50%
50%
20%
30%
35%
10%
20%
30%
0%
10%
20%

5 o més
50%
45%
40%
35%

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar.
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants.
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3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs escolar
de setembre a juny (10 mesos)
- ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert les tres
primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen dos
possibilitats:
b) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí)
c) NO ESCOLARITZACIÓ
- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia
- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora

193,00

83,00
zero
6,85
5,50
3,10

Notes comunes:
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el rebut de
pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la quota
corresponent al mes de setembre (primer mes del curs escolar).
2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada mes.
3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el mes, a
l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l’import de la
mensualitat.
4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar igualment
la quota pel concepte d’escolaritat.
5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret a
devolució de la quota.
6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies.
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es facin
absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut corresponent, però en
aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,90 € per dia no utilitzat (fins a 23
de juliol de 2013, 1,85 € per dia no utilitzat).
8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 a 3
anys, en cap cas pels infants de 0-1 any.
9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes a
l’article 21 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una bonificació del 50% a les
quotes sempre que el llindar de renda de la unitat familiar no superi els límits
següents:
Núm. membres
família (1)
1
2
3
4 o mes

Llindar renda (2)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants
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(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar
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4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS.
A) ESPORTIU LA PISCINA
Cursets
Natació escolar (import mensual):
1 dia setmana (P3, P4) ...................................................
1 dia setmana (P5) ..........................................................
1 dia setmana (1er primària) ...........................................
1 dia setmana (2on primària en endavant) ......................
Natació extraescolar (import mensual):
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana .......
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana .....
Cursets adults 1 dia / setmana ........................................
Cursets adults 2 dies / setmana .......................................
Cursets d’estiu (juliol a setembre):
Curset petits ....................................................................
Curset infantils ................................................................
Curset adults ...................................................................

1
Euros
16,69
16,69
11,96
13,16
1
19,79
15,98
21,16
42,33
3
23,54
18,58
25,20

2
Euros
16,69
11,57
5,98
13,16

1 – Tarifa mensual per alumne sense IVA
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA només per empadronats a Vilanova i la Geltrú
3 – Tarifa setmanal per alumne sense IVA

B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF
Cursets natació (€ / mes)
Nadons
Petits 1 dia/setmana
Infantils 1 dia/setmana
Cursets natació Adults (€ / mes)
Adults 1 dia/setmana
Adults 2 dies/setmana
Exercici aquàtic pre i post-part
(€ / trimestre)

Abonat
6,32
Abonat
25,63
41,25

Fill abonat
23,49
21,94
21,44
Abonat +60 anys
21,44
33,20

No abonat
53,04
26,90
24,85
No abonat
31,35
49,70

123,37

---

156,72

Activitats Infantils de Sala
Expressió Corporal
PdG Dance I
PdG Dance II
Fitness Jove

Abonat
12,04
12,04
12,04
12,04

Fill abonat
39,32
39,32
39,32
39,32

No abonat
48,55
48,55
48,55
48,55

-----

Tarifes sense IVA

Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera:
- Nadons: fins els 2 anys.
- Petits: de 3 a 5 anys
- Infantil: de 6 a 17 anys.
- Adults: els de 18 o més anys.
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ANNEX 2
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A LA PRÀCTICA
DE L’ESPORT I COM ESPAIS POLIVALENTS
1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS:
Pavelló Pl. Casernes:
- Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora ....................
- Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora ...............
- Gimnàs petit ....................................................................
- Gimnàs gran ...................................................................
- Sales polivalents .............................................................

(1) Euros (2) Euros
20,70
99,00
18,10
20,70
18,10

36,00
171,00
31,05
36,00
31,05

Pavelló Poliesportiu del Garraf:
- Ús esportiu, 1 pista/hora ..................................................
- Ús esportiu, 3 pistes/hora ................................................
- Ús no esportiu, 1 hora .....................................................
- Sales polivalents .............................................................

33,30
100,00
481,00
18,10

57,00
170,60
825,00
31,05

Pistes atletisme:
- Ús esportiu, 1 hora ..........................................................
- Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...........................
- Ús no esportiu, 1 hora .....................................................
- Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ......................
- Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora ........................
- Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial)
- Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora ....................
- Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ......................
- Camp central, ús esportiu, 1 hora ....................................
- Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) .....
- Camp central, ús no esportiu, 1 hora ...............................
- Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) .
- Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora .....................................
- Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ......
- Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ................................
- Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum artificial) ..
- Gimnàs grup/hora ............................................................
- Espai de Tir amb Arc, 1 hora ...........................................
- Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) ............

18,50
20,30
96,00
100,00
18,50
24,00
96,00
118,00
18,50
20,30
96,00
100,00
120,30
133,40
481,00
503,00
21,00
18,50
20,30

31,70
31,70
164,65
171,00
31,70
37,45
164,65
202,00
31,70
35,20
164,65
171,00
201,00
223,00
825,00
850,00
36,00
31,70
35,20

20,70
19,30
96,00

35,50
32,80
165,00

Pista poliesportiva de la Collada:
- Per hora d’utilització tota la pista .................................
- Per hora d’utilització meitat de la pista ........................
- Ús no esportiu, 1 hora .................................................
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2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI (1) Euros (2) Euros
ESTABLERT
Expedició targeta identificativa ...............................................
1,50
1,50
Adults:
• Tiquet diari ...........................................................................
• Abonament mensual ...........................................................
• Abonament trimestral ..........................................................
• Abonament anual, federats .................................................
• Abonament anual, no federats...............................................
• Abonament 10 entrades .....................................................

2,20
14,05
29,00
43,50
43,50
16,20

2,20
14,05
29,00
43,50
89,55
16,20

Joves:
• Tiquet diari ....................................................................
• Abonament mensual ....................................................
• Abonament trimestral ..........................................................
• Abonament anual, federats .................................................
• Abonament anual, no federats...............................................
• Abonament 10 entrades .....................................................

1,85
10,70
22,05
33,10
33,10
11,90

1,85
10,70
22,05
33,10
66,20
11,90

Gaudiran d’accés gratuït a les pistes d’atletisme fins a les 17,00 hores els aturats i les
persones amb discapacitat.
3) COMPLEX DE FUTBOL:
Estadi (1 hora) .............................................................……
Estadi (1 hora) llum artificial ...............................................
Estadi (1 hora) ús no esportiu ............................................
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial .......................

(1) Euros (2) Euros
48,05
83,00
72,85
125,25
234,00
404,00
260,00
450,00

Camp 1 (1 hora) .................................................................
Camp 1 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .....................

40,60
55,50
197,00
213,00

74,60
99,40
363,00
383,00

Camp 2 (1 hora) .................................................................
Camp 2 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .....................
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més econòmica
respecte de la quota del camp sencer.

34,05
48,75
164,25
180,00

62,10
89,05
299,00
320,00

20,00

35,50

Sala Polivalent (1 hora)
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(1) Tarifa reduïda:
(2) Tarifa normal:

Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú.
Resta d’usuaris.

BONIFICACIONS:
Percentatge
Gaudirà de bonificació en els percentatges indicats la utilització per
entrenaments i competicions de les instal·lacions especificades en els
anteriors números 1), 2) i 3) pels usuaris següents:
- Els centres escolars públics
100 %
- Els centres escolars concertats
75 %
- Les entitats esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal
d’Entitats
100 %
- Les entitats no esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre
Municipal d’Entitats
75 %
- Els col·lectius privats de la ciutat que participin en les activitats
50 %
organitzades o coordinades per la Regidoria d’Esports
Equipaments
Els grups que accedeixin a les instal·lacions esportives hauran d’anar acompanyats d’un
tècnic titulat.
La utilització de les instal·lacions inclou: la utilització dels vestidors i el material
complementari que disposa el recinte, establint-se un temps d’ús mínim de una hora o
fracció que ha d’incloure la preparació i el tancament, excepció feta de les pistes
d’atletisme per entrenaments i usos esportius a les quals el temps d’ús mínim de una hora
o fracció s’haurà de realitzar durant el període d’obertura de la instal·lació.
En cas de superar el temps establert s’aplicaran els preus de manera proporcional.
L’ús d’aquestes instal·lacions està supeditat a les necessitats de les diferents àrees de
l’Ajuntament.
Personal
Aquestes instal·lacions caldrà que estiguin ateses pel personal (Conserge) de la Regidoria
d’Esports. El lloguer inclou el conserge esportiu durant el seu horari laboral.
Extres
A la utilització de les instal·lacions s’inclourà els extres que es generin per consergeria,
neteja, bateco, manteniment, energia extra, serveis sanitaris, policia local, o empreses de
seguretat, pla d’evacuació i altres, d’acord amb les característiques de la utilització.
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de la
recaptació obtinguda.
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Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia de la
qual es calcularà en funció de la utilització.
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4) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA:

Euros

A) Entrada diària

4,00

B) Bons 10 entrades (amb tarja federativa de la FEEC o FEDME modalitat C o D):
- Soci de la Talaia ...............................................................................................
- Soci d’altres entitats ..........................................................................................

60,00
140,00

C) Extraescolars:
- Matricula ..........................................................................................................
- Quota mensual, utilització 1 dia per setmana .................................................
- Quota mensual, utilització 2 dies per setmana ...............................................
- Quota mensual, utilització 3 dies per setmana ...............................................

40,00
35,00
45,00
55,00

D) PAE (tots els dies del calendari escolar, de 9 a 13 matí i de 15 a 17 tarda) ...

92,00

E) Campus estiu i altres activitats (nens de 4 a 13 anys):
- 1 hora ............................................................................................................
- 2 hores ............................................................................................................
- 3 hores ............................................................................................................

56,00
92,00
128,00

Horari de les activitats: de dilluns a divendres de 9 a 12 hores.
Cada sol·licitud d'activitat només podrà triar un o dos dies per setmana dins
l'horari establert.

5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC
DEL GARRAF:
Abonaments Mensuals per utilització d’ambdues instal·lacions amb el mateix abonament:
Matrícula
(1)

Tot el
dia

Adults
Infantils
Quota jove (de 16 a 25 anys)
Majors de 65 anys
Pensionistes
Segon familiar
Tercer familiar adult
Quart familiar adult
Bono aturats + 1 any

46,42
42,17
46,42
42,17
42,17
46,42
25,21
--23,21

39,16
20,99
31,32
30,50
37,71
------19,58

Matins i
caps de
setmana
31,32
----23,06
29,02
---------

Tarifa Plana familiar cap de família

46,42

86,97

---
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31,32
-------------------
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Quota empreses
Quota Agents Policials
Baixa temporal
Aturats (4)

46,42
46,28
--46,42

27,21
24,78
9,94
30,00

---------

---------

Quotes a extingir:
Low Cost
Majors de 60 anys (3)
Jove (16 A 29 ANYS)

Tot el dia
--30,50
31,32

Matins
26,00
23,06
---

Vespre
30,00
-----

Migdia
30,00
-----

(1) La matrícula a satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família, i només és
satisfà al moment de donar-se d’alta.
(2)Tarifa aplicable només al CMES ESPORTIUlaPISCINA amb ús exclusiu del CMES
ESPORTIUlaPISCINA en horari 12:30-16:00 hores de dilluns a divendres més caps de setmana
tot el dia.
(3) Aquesta quota només s’aplica als abonats que ja la pagaven abans de 1 de gener de 2016.
(4) Aturats que no compleixen les condicions per gaudir de la bonificació del 50%.

Sobre les tarifes indicades es podran aplicar reduccions de fins al 100% en campanyes de
captació d’abonats.
Matrícula
Tot el dia
Abonaments antics (tarifa piscina)
Antics + 60 anys
No accessible
16,36
Antics
No accessible
23,93
Natació infantil
No accessible
13,18
Natació 2009-2012
No accessible
23,93
Aquestes modalitats d’abonament no són accessibles a noves persones i s’extingiran en
el moment que no existeixen cap persona antiga abonada en la modalitat d’abonament.
Tarifes sense IVA
6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS:
Adults Entrada Instal·lació
Infantils Entrada Instal·lació
Menors 5 anys
Lloguer d’armariets, per mes
Lloguer d’armariets, dipòsit
Lloguer de tovallola
Bonus lloguer de tovallola, per mes
3D
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’
Reposició carnet
Despeses rebut retornat
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP
Pilates, preu abonat per sessió de 60’
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’
Petit parc, nen abonat, per tarda
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(1)
6,57
3,22
Gratuït
4,09
9,40
0,83
10,07
8,68
29,46
36,83
3,44
1,58
39,38
35,37
43,19
---

(2)
6,57
3,22
Gratuït
4,09
9,40
0,83
10,07
8,68
29,46
36,83
3,44
1,58
39,38
----0,83
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Petit parc, fill/filla abonat, per hora
Petit parc, nen no abonat, per hora
Bonus petit parc, per mes
Activitat Club spinning
Club spinning, per mes

-----------

0,83
1,66
8,40
4,70
4,70

(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP)
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF

Tarifes sense IVA

NOTA COMÚ ALS NÚMEROS 5 I 6
Les quotes corresponents a Matrícula Adults, Abonaments Mensuals (modalitats Tot el
dia i Matins) i Entrades puntuals Adults de l’Esportiu La Piscina i el Complex esportiu
municipal Parc del Garraf, gaudiran d’una bonificació del 50% pels usuaris que
compleixen les condicions següents:
- Estar en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any al moment de formalitzar
el servei.
- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 21 de l’Ordenança
Fiscal General.
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7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF
MODALITATS D’ABONAMENTS:
Infantil: Persones infants de 9 a 17 anys.
Adult: Persones a partir de 18 anys.
Familiar monoparental: Persona adulta i 1 menor de 9 a 17 anys).
Familiar 2 membres: Persones adultes.
Familiar a partir de 3 membres: Nuclis familiar amb 3 o més membres (mínim 2 adults).
Col·lectius: Col·lectius amb forma jurídica o persona física amb activitat professional de 10
membres i endavant.
FRANGES HORÀRIES:
Franja horària 1: Franja horària vall de dilluns a divendres de 9 a 17,15 hores i dissabtes i
diumenges a partir de les 14 hores.
Franja horària 2: Franja horària punta de dilluns a divendres a partir de les 17,15 hores i
dissabtes i diumenges fins a les 14 hores.
Les franges horàries es podran modificar segons es determini la condició d’hora vall i punta
derivat de la demanda, amb prèvia comunicació als usuaris amb una antel·lació mínima de 30
dies.
En el cas de les matrícules es podran aplicar descomptes en períodes de promoció d’un 50%
en el cas de famílies nombroses de classe normal i del 100% en el cas de famílies nombroses
de classe especial i persones en situació d’atur, així com a col·lectius o períodes que es
determinin.
TARIFES:
Modalitats d’abonament - Club Pàdel Vilanova
Tipus d’abonament
Infantil (de 9 a 17 anys)
Adult (=> 18 anys)
Familiar 2 membres
(2 membres adults =<17 anys)
Familiar monoparental
(1 Adult + 1 menor de 9 a 17 anys)
Familiar 3 membres i endavant
(Mínim 2 adults)
Col·lectius (10 membres i endavant)

Modalitat d’accés
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG
Total Abonat PADEL VILANOVA
Total Abonat CEM PdG

Tipus
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

Forma
pagament
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Preu sense
IVA (1)
16,96 €
8,70 €
25,88 €
21,90 €
43,74 €
38,02 €
40,17 €
34,71 €
58,02 €
48,76 €
23,21 €
14,88 €

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus
relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats.
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Despeses inscripció - Club Pàdel Vilanova (1)
Tipus d’usuari

Modalitat
d’accés

Tipus

Forma pagament

Infantil (de 9 a 17 anys)
Adult (=>18 anys)
Familiar 2 membres (2 membres adults =<18 anys)
Familiar 3 membres i endavant (Mínim 2 adults)
Col·lectius empresarials (10 membres i endavant)
Abonats CEM PdG i CEM ElP

Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats
Totes modalitats

Titular
Titular
Tots membres
Tots membres
Tots membres
Tots membres

Moment inscripció
Moment inscripció
Moment inscripció
Moment inscripció
Moment inscripció
No procedeix

Preu
sense IVA
(2)
41,32 €
61,98 €
82,64 €
123,97 €
206,61 €
---

(1) Les despeses d’inscripció (matrícula) únicament seran satisfetes per l’usuari en el moment de donar-se d’alta.
(2) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 100%, 50% i/o 25%, sobre els preus
relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats

Altres Serveis - Club Pàdel Vilanova (1)
Tipus d’usuari
Assegurança d’accidents (2)
Rebut retornat

Modalitat
d’accés
Totes
Totes

Tipus
Anual - Individual
1 rebut retornat

Preu sense
IVA (2)
4,96 €
3,31 €

(1) L’assegurança d’accidents s’abonarà indistintament en l’època d’inscripció i únicament estaran excloses les
persones amb llicència federativa de Pàdel.
(2) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els
preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats.

Escola infantil de Pàdel - Club Pàdel Vilanova (1)
Concepte (Euros/persona i mes)
Bonus mensuals, sessions de 60 minuts (Iniciació: 6
alumnes / Baby: 8 alumnes):
- Un dia per setmana
-

Dos dia per setmana

Tecnificació, sessions de 75 minuts (màxim 4 alumnes)
- Un dia per setmana
-

Dos dia per setmana

Tipus

Preu sense IVA

Abonat
No abonat
Abonat
No abonat

28,93 €
29,75 €
54,55 €
59,02 €

Abonat
No abonat
Abonat
No abonat

38,02 €
39,67 €
71,90 €
75,21 €

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els
preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats.

Casals infantils d’estiu - Club Pàdel Vilanova (1) - Perfeccionament
Concepte (Euros/persona i quinzena/setmana)
Grup de 6 i 7 anys - 5 dies / quinzena
Grup de 6 i 7 anys - 5 dies / setmana

Tipus
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
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197,52 €
156,20 €
128,10 €
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Grup de 8 i 9 anys - 5 dies / quinzena
Grup de 8 i 9 anys - 5 dies / setmana
Grup de 10 a 16 anys - 5 dies / quinzena
Grup de 10 a 16 anys - 5 dies / setmana

Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador
Amb menjador
Sense menjador

86,78 €
197,52 €
156,20 €
128,10 €
86,78 €
197,52 €
156,20 €
128,10 €
86,78 €

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats

Programes escolars - Club Pàdel Vilanova (1)
Concepte (Euros/persona/dia setmana/curs)
Preu sense IVA
1r Curs Primària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
2n Curs Primària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
Resta Cursos Primària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
Educació Secundària (1 dia/2h/curs)
Escolar
80,33 €
Extraescolar
89,26 €
(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats

Programa de promocions - Club Pàdel Vilanova (1)
Concepte (% descompte/preu/servei i/o persona)
Dilluns i Divendres 'Boixos'
Caps de setmana d’estiu (Juliol i Agost)
Vacances d'Agost i Nadal
Promoció Matins
Programa 'Prova'
Programa 'Clínics inicia’t al Pàdel'
Promoció Altes Abonats

% Dte Sobre Preu
Hora/Pista
-50%
-40%
-40%
-20%
-60%
-50%
-50%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
0%

Franges
1
2
1
2
1
2
Hores especials
Hores especials
Hores especials
Hores especials
Hores especials
Hores especials
1
2

(1) Totes les promocions estaran definides amb una data d’inici i fi i aquestes hauran d’acollir-se a la concreció
dels períodes d’oferta.

Tarifes de les Cessions d’ús dels espais esportius i classes personals de pàdel
Franja Horària 1
Concepte

Tipus Servei

No abonat

Abonat
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Tipus
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PdG
PISTA DE PÀDEL
Pista doble descoberta
Pista de pàdel
Llum pista de pàdel

Ús puntual 1 h - general
Ús puntual 1 h - general

12,73 €
3,31 €

CP VNG

9,09€
2,81 €

quota

3,64 €
2,81 €

(a)
(a)

CLASSES PÀDEL
Concepte

COACH

Entrenament personals
Servei individual
Servei individual
Entrenament personals
Servei 2 persones
Servei 2 persones
Entrenament personals
Servei 3-4 persones
Servei 3-4 persones
Sessions
Servei individual
Servei individual
Servei 2 persones
Servei 2 persones

Tipus Servei

A
B

Classes individuals
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes 2 persones
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes grups 3-4 persones
1 dia per setmana
1 dia per setmana

A
B
A
B

1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts

A
B
A
B

No abonat

Abonat
PdG

Abonat
CP VNG

Tipus
quota

112,40 €
95,87 €

107,44 €
90,91 €

107,44 €
90,91 €

(b)
(b)

60,74 €
51,24 €

57,85 €
48,76 €

57,85 €
48,76 €

(b)
(b)

43,80 €
34,71 €

42,15 €
33,06 €

42,15 €
33,06 €

(b)
(b)

32,23 €
28,10 €
17,36 €
14,88 €

30,58 €
26,45 €
16,53 €
14,46 €

30,58 €
26,45 €
16,53 €
14,46 €

(b)
(b)
(b)
(b)

Franja Horària 2
Concepte

Tipus Servei

PISTA DE PÀDEL
Pista doble descoberta
Pista de pàdel
Llum pista de pàdel

Ús puntual 1 h - general
Ús puntual 1 h - general

No abonat

Abonat
PdG

Abonat
CP VNG

Tipus
quota

18,18 €
3,31 €

14,55 €
2,81 €

5,45 €
2,81 €

(a)
(a)

No abonat

Abonat
PdG

Abonat
CP VNG

Tipus
quota

CLASSES PÀDEL
Concepte

COACH

Entrenament personals
Servei individual
Servei individual
Entrenament personals
Servei 2 persones
Servei 2 persones
Entrenament personals
Servei 3-4 persones
Servei 3-4 persones
Sessions
Servei individual
Servei individual
Servei 2 persones
Servei 2 persones

Tipus Servei

A
B

Classes individuals
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes 2 persones
Bono mensual 4 classes
Bono mensual 4 classes
Classes grups 3-4 persones
1 dia per setmana
1 dia per setmana

A
B
A
B

1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts
1 sessió de 60 minuts

A
B
A
B

121,49 €
108,26 €

115,70 €
103,31 €

115,70 €
103,31 €

(b)
(b)

64,88 €
57,85 €

61,98 €
55,37 €

61,98 €
55,37 €

(b)
(b)

47,93 €
38,84 €

45,45 €
37,19 €

45,45 €
37,19 €

(b)
(b)

34,71 €
32,23 €
18,60 €
16,94 €

33,06 €
30,58 €
17,77 €
16,12 €

33,06 €
30,58 €
17,77 €
16,12 €

(b)
(b)
(b)
(b)
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Tipus quota:

(a) Euros / ús / hora
(b) Euros / ús / sessió / persona

Totes les quanties indicades són la contraprestació econòmica total a abonar per les persones
usuàries, sense incloure el impost sobre el valor afegit en aquells casos en que sigui aplicable
d’acord amb la normativa d’aquest impost.
NOTES:
Les ofertes promocionals es realitzaran mitjançant la corresponent resolució del Regidora
d’Esports, segons les necessitats de la temporada.
Es podrà aplicar una bonificació del 5%,10%,15% i 20% sobre el preu públic d’abonament
aprovat sempre i quan correspongui a ofertes promocionals durant els dos mesos de
captació dels nous abonats per incrementar la competitivitat, sempre i quan el preu no
estigui per sota de cost del servei.
Es podran aplicar promocions per a la posada en marxa de la instal·lació i es determinaran
d’acord amb el cost, les característiques i condicions d’aquesta.
Es podran aplicar promocions i invitacions per activitats concretes. El preu es fixarà entre
0 euros i el 50% del preu públic d’abonament aprovat.
Es podran aplicar preus públics especials, a entitats, grups o empreses sempre que
aquests siguin aprovats per l’òrgan competent.
Es podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, les entitats o
associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, activitats d’interès esportiu,
social, educatiu, cultural i benèfic. En aquests casos, podran tenir una bonificació del 30%
de la tarifa en l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Es podran establir promocions (individuals, per parelles, per famílies i per ciutadans en
situació de risc d’exclusió social) sobre les activitats fora de la quota d’abonament amb
l’aplicació d’un 10/20/30/40 i/o 50% de bonificació sobre el preu establert, per a la
promoció d’aquesta activitat i/o l’increment de la competitivitat en quant al preu d’abonat.
NORMES GENERALS FUNCIONAMENT GESTIÓ I COBRAMENT SERVEIS
Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics l’abonaran amb la periodicitat i/o
fraccionament mensual i puntual segons les necessitats de la prestació de serveis, i en la forma
i en el lloc que hagin acordat amb el concessionari del servei en la corresponent comunicació
d’alta i/o registre.
Si la persona usuària no compleix amb la seva obligació de pagament en els termes acordats
per causa a ella imputable, el concessionari li requerirà fefaentment per tal que satisfaci el
deute en el termini establer, durant el qual la persona usuària podrà al·legar causa justa per al
seu incompliment. Si després d’un termini de 15 dies no es produeix cap resposta, se li
denegarà l’accés amb la suspensió de la prestació del servei, segons s’escaigui. Tot això,
sense perjudici que el concessionari pugui perseguir el cobrament del deute pels mitjans
admesos en dret.
En el document i/o la forma contractual en el que es fixin els preus a abonar per la persona
usuària es podran acordar garanties de pagament.
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La manca de pagament del preu públic dels número de rebuts estipulats en l’acord d’alta,
comportarà automàticament l’extinció de la relació contractual entre la persona usuària i el
concessionari, per baixa per impagament. L’usuari al tornar-se a voler donar d’alta haurà de fer
front als impagaments que constin en el seu expedient.
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR.
Totes les persones que, en el moment d’abonar-se, acreditin la seva condició d’estar en
situació d’atur (inscrites a l’INEM), podran beneficiar-se de l’aplicació d’un bonificació del 100%
en les despeses d’inscripció i d’un 10% en la quota del primer mes d’abonament.

CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS D'EDUCACIÓ FÍSICA.
Els convenis per a la utilització dels serveis d’educació física es signaran particularment per a
cadascuna de les temporades i cursos escolars regulars, així com pels períodes especials
d’estiu i altres no emmarcats en el curs regular. Aquest hauran de mostrar clarament el preus
vigents i els preus condicionats a aprovació per l’òrgan competent, així com les quantitats
estimades per a cadascuna de les autoliquidacions trimestrals.
En cas que els preus condicionats reflectits al contracte es modifiquin per l’òrgan competent, es
donarà trasllat dels preus aprovats i de les noves quantitats econòmiques que conformaran el
conveni.
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se trimestralment per
avançat, amb el document d’autoliquidació lliurat per l’explotador del servei i/o per ingrés
bancari regular. En qualsevol cas, la forma i els conceptes de pagament, hauran de quedar
reflectits i acordats en el conveni.
Es podrà optar per autoliquidacions mensuals anticipades si així ho estipula i acorda el conveni
signat per ambdues parts.
CONVENI PER
ESPORTIVES.

A LA

UTILITZACIÓ PUNTUAL

I

ESPECIAL

D’INSTAL·LACIONS

Els convenis per a la utilització de serveis puntuals i especials d’instal·lacions esportives
s’hauran d’autoliquidar al 100% abans de l’inici de l’activitat, per mitjà dels processos
relacionats amb anterioritat, i/o procedir a una autoliquidació en la pròpia instal·lació esportiva
amb el documents determinats per l’òrgan competent a través de targeta bancària, tpv virtual o
pagament en efectiu en la pròpia instal·lació esportiva.
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ, DE TEMPORADA I COMPETICIÓ, D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES.
Els convenis per a la utilització de les instal·lacions de temporada i competició es signaran
particularment per cadascuna de les temporades esportives, així com pels períodes especials
d’estiu i altres no emmarcats en una temporada regular.
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Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran de liquidar-se trimestralment per
avançat amb el document d’autoliquidació lliurat per la instal·lació esportiva i/o l’Ajuntament i/o
per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma de pagament i els conceptes de
pagament hauran de quedar reflectits i acordats en el conveni.
Es podrà optar per autoliquidació mensuals anticipades si així ho estipula i acorda el conveni
signat per ambdues parts.

8) BATECO:
417,20 €
1. Serà a càrrec de qui sol·licita el bateco la tasca d’anar-lo a buscar i a retornar-lo.
2. Haurà de retornar-lo net i enrotllat.

******
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ANNEX 3
CESSIÓ DE MATERIAL PER A ENTITATS PRIVADES
1 CESSIÓ DE MATERIALS PER A ENTITATS PRIVADES
MATERIAL
ENTARIMAT (€/m2)
TARIMES TOC
CASETES
TAULES
CADIRES (DE 1 A 15 UNITATS)
CADIRES (DE 16 A 30 UNITATS)
CADIRES (FINS A 60 UNITATS O FRACCIÓ)
TANQUES GROGUES (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ)
TANQUES OBRA (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ)
GRAELLES
BIDONS
CARTELLERES GRISES
CARTELLERES ALUMINI
URNES
MÀSTILS
CARPES
BLOCS DE FORMIGÓ
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXA D'ENDOLLS A FANAL
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: LLUM CASETES GRISES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: FOCUS
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXES EXTENSIÓ QUADRES FESTA
PENJAR PANCARTES
DESPENJAR PANCARTES
TRASLATS DE MATERIAL AMB CAMIÓ (HORA O FRACCIÓ)
TRASLATS DE MATERIAL AMB FURGONETA (HORA O FRACCIÓ)
OFICIAL (HORA O FRACCIÓ)
OPERARI (HORA O FRACCIÓ)

Euros
9,00
30,00
205,00
6,00
20,00
30,00
45,00
25,00
35,00
20,00
10,00
12,00
22,00
10,00
25,00
30,00
3,00
45,00
45,00
55,00
65,00
35,00
35,00
75,00
35,00
28,50
21,00

NOTES COMUNS AL NÚMERO 1:
A) La cessió dels materials inclou el transport, muntatge i desmuntatge.
B) Tots els imports indicats són unitaris, excepte en els casos que s’indiqui el contrari.
C) Els preus indicats no seran d’aplicació a les activitats declarades per l’Ajuntament
d’interès general per a la ciutat.
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2 PREUS DE REPOSICIÓ DE MATERIALS
En cas que el material cedit, al moment de la seva recollida, estigui malmès o s’hagi
extraviat, el cessionari haurà de satisfer els següents preus de reposició:
MATERIAL
TAULA
CADIRA
TANCA GROGA
TANCA OBRA
GRAELLA
BIDÓ
CARTELLERA GRISA
CARTELLERA ALUMINI

Euros
68,00
24,50
50,00
55,00
395,00
20,00
100,00
250,00

NOTES COMUNS AL NÚMERO 2:
A) Tots els imports indicats són unitaris, excepte en els casos que s’indiqui el contrari.
B) En els supòsits no previstos en aquesta llista de preus, s'aplicaran els preus de reposició
que resultin segons preus de mercat per a la seva adquisició o reparació, i/o dels costos
que suposin les intervencions de la Unitat de Serveis Municipals.
******
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ANNEX 4
LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT DE L’ORGANISME
AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER I DE L’ESPAI FAR
A) LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT DE L’ORGANISME
AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
1. Drets de reproducció i distribució
A) Ús d’investigació:
1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) ..........................
2. Còpia en paper (només material imprès a partir de 1930 i en bon
esta estat de conservació):
DIN A-4, per unitat ...................................................................
DIN A-3, per unitat ...................................................................
3. Impresos bases de dades (per full) ............................................
4. Despeses de tramesa: ................................................................
5. Còpia digital automàtica:
De 1 a 15 imatges ......................................................................
De 16 a 30 imatges ....................................................................
A partir de 31 imatges ...............................................................
6. Impressió d’imatges digitals (per imatge) ...................................
B) Ús diferent d’investigació:
1. Fotografies (per unitat):
- Ús editorial
- Ús publicitari
- Ús en comunicació pública (exposicions, TV...)
2. Material audiovisual (per unitat):
- Ús editorial i en comunicació pública
- Ús publicitari
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Euros
Segons cost
0,15
0,25
0,15
Segons cost
0,65
0,30
0,20
0,20

20,40
61,20
61,20
20,40
61,20
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Pintura

Mural
S/tela
S/taula

355,00
355,00
533,00

44,00

Numismàtica

262,00

44,00

Fusta
Pedra
Bronze
20%

355,00
abans de 1900

131,50 or

88,00
abans de 1900

355,00
abans de 1900

100%

100%

50%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

50%

44,00

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

50%

El cost real

Restauració

175,00

50%

Durada
excepcional
o itinerància

El cost real

Materials
Bibliogràfics i
documentals

Escultura

Fotografia

100%

Grans
Formats
o pesos

50%

100%

100%

Obres
excepcionals

219,50

1890 a 1940 100%
1941 a 1970 50%
1970 a l’actualitat
10%

Antic segons
tècnics

El cost real

Gravats

Policromia

50%

Dibuixos

131,00
88,00
219,50
131,50

88,00

Mobiliari
Objectes
Diversos
Orfebreria
Paviment

Import
Euros

Cartells

Ars
decoratives
Arts Objectes

Tipus Patrimoni
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2. Material patrimonial per a exposicions:

6

5

4

3

1

2
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* A l’import base fixat per cada tipus patrimonial i recollit en la columna “import” cal afegirhi els import o percentatges, sobre la base corresponent a la resta de les columnes,
atenent a les característiques reunides per l’obra demanada.
* La tarifa referent a obres excepcionals serà aplicada a totes les institucions
museístiques tant de caràcter públic com privat. La resta de tarifes o preus no seran
aplicables a institucions museístiques de caràcter públic.
* Amb altres institucions sol·licitants d’obres es pot arribar a establir convenis bilaterals de
col·laboració i intercanvis, no aplicant en aquests casos els preus de lloguer o préstec.
* Aquestes tarifes no inclouen l’IVA. El servei d’urgència es facturarà amb un recàrrec del
100% sobre el preu de venda o lloguer. En qualsevol cas, no es servirà cap comanda
si no s’abona prèviament la factura corresponent.
* Cal demanar permís per escrit en cas que la reproducció hagi de ser publicada o
exposada.
* Les sol·licituds d’imatges de fons i col·leccions de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i
del Museu Romàntic Can Papiol per tal d’aparèixer reproduïdes en una web
s’autoritzaran, sense abonar cap mena de taxa, si és a baixa resolució i sempre que
s’especifiqui la propietat i la font de la informació.
* Si el préstec de material patrimonial requereix l’acompanyament de personal,
als imports especificats en el número anterior, s’ha d’afegir:
- Dieta per persona/dia
- Per Km de desplaçament

70,00 €
0,30 €

B) REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PATRIMONIALS EXPOSATS A L’ESPAI FAR
Drets de reproducció i distribució
A) Ús d’investigació:
1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi)....................
2. Digitalització de fotografies o documents..........................
B) Ús diferent d’investigació:
1. Fotografies (per unitat):
- Ús editorial ..........................................................................
- Ús publicitari .......................................................................
- Ús en comunicació pública (exposicions, TV, ETC) ..........
2. Material audiovisual (per unitat):
- Ús editorial i en comunicació pública.................................
- Ús publicitari.......................................................................
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Euros
Sense cost
Segons cost

20,40
61,20
61,20
20,40
61,20
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C) EXEMPCIONS I REDUCCIONS:
1)

Gaudiran d’exempció de pagament les reproduccions expressament autoritzades per
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de conveni o altres acords que tinguin per
finalitat la difusió pública o l’estudi dels seus equipaments i/o les seves obres.

2)

Gaudiran d’una reducció del 50% de les tarifes:
a) Les institucions públiques i les entitats privades sense ànim de lucre.
b) Les sol·licituds de 10 o més unitats.

El pagament dels drets de reproducció no eximeix els usuaris de demanar els corresponents
permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual.
Cal demanar permís per escrit en cas que la reproducció hagi de ser publicada o exposada.
Les sol·licituds d’imatges de fons i col·leccions de l’Espai Far per tal d’aparèixer reproduïdes en
una web s’autoritzaran, sense abonar cap mena de taxa, si és a baixa resolució i sempre que
s’especifiqui la propietat i la font de la informació.
******
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ANNEX 5
REALITZACIÓ DE SESSIONS FOTOGRÀFIQUES, FILMACIONS,
ENREGISTRAMENTS DE CONCERTS I SIMILARS, UTILITZACIÓ DE MONUMENTS
PER A EXPOSICIONS I ACTES DIVERSOS DELS ESPAIS DE LA BIBLIOTECA
MUSEU VÍCTOR BALAGUER, DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL I DE LA
TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART, DE L’ESPAI FAR, DEL TEATRE PRINCIPAL,
DE L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ I DE LA SALA, CENTRE D’ART
CONTEMPORANI
A) Realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts i
similars, utilització de monuments per a exposicions i actes diversos dels espais de
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del Museu Romàntic Can Papiol i de la Torre
Blava-Espai Guinovart
1) Realització de fotografies i filmacions de monuments, fons i objectes en propietat o
dipòsit de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i del Museu Romàntic Can Papiol:
Laborables i
Festius i
Diürns
Nocturns
Euros
Euros
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins:
Fins a 2 hores:
85,00
142,80
Més de 2 hores:
119,10
224,40
B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais
del Museu per filmar amb equips complexos
(mànegues, càmeres, llums, figurants, ... ):
323,00
530,40
Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o informatiu, o
les que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin prou valor per a la
divulgació de l’edifici, el recinte, els fons documental i artístic del Museu o un acte
determinat, poden ser gratuïtes.
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics.
En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa d’assegurança que
cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat per part del sol·licitant durant
el període de filmació.
Es faculta a l’Organisme Autònom Víctor Balaguer per valorar la idoneïtat del projecte.
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió,
productores de cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en els
espais de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romànic Can Papiol i la
Torre Blava – Espai Guinovart
Laborables i
Festius i
Diürns
Nocturns
Euros
Euros
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Si l’ús és compatible amb la visita pública:
- Per cada dia de lloguer
422,45
734,40
- Serveis, per cada dia
85,00
85,00
Si l’ús no és compatible amb la visita pública:
- Per cada dia de lloguer
836,55
1.244,40
- Serveis, per cada dia
85,00
85,00
La quota fixada en els apartats anteriors cobreix els subministraments i la neteja
ordinària. És obligatori que es contempli mínim 2 persones d’assistència durant tot el
rodatge. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics.
En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa d’assegurança que
cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat per part del sol·licitant durant
el període de filmació.
Es faculta a l’Organisme Autònom Víctor Balaguer per valorar la idoneïtat del projecte.
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres:
Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument
Per una hora, fora l’horari de visita pública del monument

Euros
26,40
44,00

Notes:
- En aquests preus públics cal aplicar l’IVA.
- No formen part d’aquests preus la utilització comercial o d’altre tipus de les fotografies
o filmacions dels monuments que es regeix per la taxa específica.
B) Realització de sessions fotogràfiques i filmacions a l’equipament museístic Espai
Far
Realització de fotografies i filmacions de fons i objectes en propietat o dipòsit de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exhibits a l’Espai Far:
1) Dret a fotografiar els objectes o els espais museístics de l’Espai Far ...
2) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais museístics per filmar
amb equips complexos (mànegues, càmeres, llums, figurants...) .....

85,00 €
323,00 €

Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o informatiu, o les
que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin prou valor per a la divulgació
de l’edifici, el fons documental i patrimonial de les col·leccions exhibides a l’Espai Far o un
acte determinat, podran ser gratuïtes.
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics.
En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa d’assegurança que
cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat per part del sol·licitant durant el
període de filmació.
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C) Realització de sessions fotogràfiques i filmacions dels espais del Teatre Principal,
Auditori Eduard Toldrà i La Sala, Centre d’art contemporani.
1) Realització de fotografies i filmacions amb un ús comercial dels edificis del Teatre
Principal, Auditori Eduard Toldrà i La Sala. Centre d’art contemporani:

A) Dret a fotografiar l’edifici interior i exterior:
Fins a 2 hores ................................................................
Més de 2 hores ..............................................................
B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais dels
equipaments per filmar amb equips complexos
(mànegues, càmeres, llums, figurants, etc.) .................

Laborables i
Diürns

Festius i
Nocturns

85,00 €
119,10 €

142,80 €
224,40 €

323,00 €

530,40 €

2) Realització de vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de
televisió, productores de cinema i similars, en els espais del Teatre Principal, Auditori
Eduard Toldrà i La Sala.
Laborables i
Festius i
Diürns
Nocturns
Per cada dia de lloguer ..................................................
700,00 € 1.000,00 €
Notes Comunes:
A) Per tal de formalitzar la reserva de l’espai cal sol·licitar-la mitjançant la tramitació
d’una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’ingrés d’una fiança de 360,00 €.
B) Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o informatiu,
o les que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin prou valor per a la
divulgació de l’edifici o un acte determinat, poden ser gratuïtes.
C) El servei addicional de personal tècnic i de sala no està inclòs en aquests preus
públics.
D) És obligatori que es contempli mínim 2 persones d’assistència durant tot el rodatge,
filmació o sessió fotogràfica.
E) La quota fixada en els apartats anteriors cobreix els subministraments.
F) En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa d’assegurança
que cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat per part del sol·licitant
durant el període de rodatge, filmació o sessió fotogràfica.

******
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ANNEX 6
LLOGUER DE LA UNITAT MÒBIL DE CANAL BLAU INFORMACIÓ
A) Quota lloguer, per dia ………………………………….

Euros.
729,00

B) Quota lloguer, per hora diürna:
Dies feiners …………………………………………….
Dies festius i caps de setmana ………………………

186,35
211,15

Quota lloguer, per hora nocturna:
Dies feiners …………………………………………….
Dies festius i caps de setmana ………………………

206,05
238,20

La quota a satisfer estarà composada per la suma de les quantitats dels apartats A, mes
la corresponent, segons el tipus de dia i hora, de l’apartat B.
El material addicional que no consti en la relació d’equipament de la unitat mòbil anirà a
càrrec del contractant.
El lloguer de la unitat mòbil s’efectua amb 2 tècnics/ques que supervisaran el muntatge.
******
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ANNEX 7

VENDA MATERIALS

Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de
matèries utilitzat a les sales infantils de les biblioteques
municipals ...............................................

Euros / Unitat

Venda de l’Agenda Escolar Europea de medi ambient
******
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ANNEX 8
NEÀPOLIS
Equipaments:
Neàpolis ofereix els següents serveis i equipaments:
-

Utilització de l’Auditori.
Utilització del Plató.
Utilització espai Emprenedors.
Utilització de l’aparcament de l’edifici.
Utilització d’altres espais.
Allotjaments en el Centre de processat de dades.
Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior.
Viver d’empreses.
Cessió Boxs empresarials

Preus Públics
S’estableixen els següents preus públics:
1) AUDITORI:
- EMPRESES
- ESAL (entitat sense afany de lucre)
- AJUNTAMENT
ALTRES SERVEIS:
Personal tècnic (obligatori), mínim 4
hores
Gravació àudio (CD)
Cabina traducció simultània
Neteja Auditori
2) PLATÓ
Dia rodatge (10h)
Dia de preparació i desmuntatge (10h)
Hora extra rodatge
Hora extra preparació
Lloguer Plató com a Sala
KW
Neteja plató

€ Hora
-------

€ 1/2 dia
541,60
325,40
189,70

€ 1 dia
974,10
541,60
325,40

€ Hora

€1/2 dia

€ 1 dia

27,00
27,00

100,00
---

200,00
--108,10
65,00

€ 1 dia
650,00
542,00

€/Hora extra

€ 1/2 dia
380,00
380,00

65,00
54,00
200,00

300,00
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DESCOMPTES:
En funció dels dies contractats, per empreses i ESAL:
Període
2 Dies
3 Dies
4 Dies
5 Dies o més
3) ALTRES ESPAIS
Avant Sala auditori
Mirador Neàpolis:
- Empreses ...........................................
- Esal (entitat sense afany de lucre) .....
- Ajuntament ...........................................

Descompte
5%
10%
15%
20%
€ 1/2 dia
---

€ 1 dia
108,10

216,25
129,55
76,00

379,45
227,45
140,75

Condicions d’utilització:
- La capacitat de l’Auditori és de 200 persones.
- El cost del personal tècnic que requereixi la utilització de l’Auditori es facturarà a part.
- El servei de traducció i els receptors no estan inclosos en el preu i es contracta a part.
- Als preus indicats se’ls ha d’afegir l’IVA corresponent.
4) ESPAI D’EMPRENEDORS:
A) Usuaris nous a partir de 2014 (coworkers nous):
- Primer any d’ocupació
- Segon any d’ocupació
- Tercer any d’ocupació

Euros / Mes
127,50
153,00
178,50

B) BONUS COWORKERS OCASIONALS
Bonus 25 hores/mes
Bonus 5 dies/mes
C) Box Vermell:
Període Utilització
- 1 hora
- Matí o tarda, 6 hores
- Dia sencer, 12 hores
- Bonus 25 hores

30,00
50,00
€ Usuaris
--30,60
51,00
255,00

€ Resta
20,40
61,20
102,00
---

D) Domiciliació social, per mes:
Serveis que inclou
- Recepció i avís correu i missatgeria
- 3h/mes sales reunions gratuïtes (prèvia reserva)
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a Neàpolis

40,80
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- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online
E) La contractació d’una connexió exclusiva a internet, diferent de la compartida que
ja inclou el lloguer d’espais, es facturarà al preu de 10,00 € per cada Megabit
garantit i simètric que es contracti.
A part d’aquest serveis s’establiran preus especials per a l’ús d’altres instal·lacions i
serveis de Neàpolis.
La utilització de l’espai i l’ús dels serveis es regularan en els convenis i, si s’escau,
en el reglament intern que l’EPEL Neàpolis estableixi.
5) APARCAMENT:
Cotxe, 24 hores
2 Cotxes, 24 hores
Moto
Remolc
Bonus:
- 50 Hores
- 180 Hores
- 150 Hores
- 180 Hores
- 220 Hores
- 260 Hores
Convidats / Clients, per hora

€ Mes Usuaris
41,32
33,05
12,71
--€ Usuaris
13,00
21,00
28,81
32,21
35,59
40,68
0,85

Residència Vilanova (amb IVA)
- 1 dia
- 1 setmana
- 1 mes
- Per dia addicional

€ Mes Resta
62,75
--25,50
40,80
€ Resta

----45,90
51,00
56,10
63,25
1,70

Euros
5,00
18,00
50,00
2,60

6) ALLOTJAMENTS EN EL CENTRE DE PROCESSAT DE DADES:
1 Armari rack 47 u
½ Armari rack 23 u
Rack compartit, per cada u fins a 9
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una
Gestió accessos al node (1)
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 hores)
Accés acompanyat fora horari laborable (fins 8 hores)
Consum elèctric, per cada kw/hora (2)

€ Alta

€ / Mes

408,00
224,40
25,50
14,30
10,20
51,00

420,25
231,15
26,50
15,30
11,20
5,10
420,25
630,35
0,36
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Alta de consum elèctric per armari o ½ armari

158,10

(1) Aquest preu serà per persona autoritzada.
Es podran donar d’alta un màxim de 10 tècnics per empresa.
En el cas de no llogar un armari rack sencer o mig, l’accés haurà de ser acompanyat.
(2) En el consum elèctric s’imputa el cost de la dissipació del calor generat.
Es col·locarà per armari rack o ½ armari rack llogat un comptador IP per control·lar els
consums reals.
El consum dels aparells en rack compartit es comptarà la suma de les potències
indicades.
Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.

El servei consta de:
- Accés 7 x 24
- Control de clima i temperatura
- Control d’accessos
- Càmera de videovigilància
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica
7) ALLOTJAMENTS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE NEÀPOLIS
I LA SEVA SALA TÈCNICA EXTERIOR:
Euros
Antena en torre, per Mes ..............................................................
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels equips
instal·lats, per kw/h .......................................................................
Obligatori en llogar un espai per antena a la torre (1):
1/2 Armari rack 21 U. (Opció 1), per mes ...............................
1/2 Armari rack 43 U. (Opció 2), per mes ...............................
Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.

52,55
0,18
206,00
412,00

(1) Quan es llogui un espai per allotjar una antena a la torre de comunicacions
de Neàpolis, caldrà llogar també, com a mínim, mig armari rack a la sala tècnica
d’antenes. Aquest preu serà unitari per més d’una antena. Si es té més d’una
antena, aquest preu només es cobrarà un cop.
Si el client té llogat mig o un armari rack a la CPD de Neàpolis i no vol allotjar
els seus equips a la sala tècnica exterior, no caldrà que llogui l’esmentat espai.
En aquet cas haurà de pagar el lloguer de l’espai a la torre i el que li pertoqui a
la CPD.
El servei consta de:
- Accés 7 x 24
- Control de clima i temperatura
- Control d’accessos
- Càmera de videovigilància
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica
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8) VIVER D’EMPRESES:
Euros

Despatxos destinats a coworkers que necessitem créixer i
disposar d’un espai individual durant tres anys inicials
revisables anualment (Euros per m2 / mes):

8,40

Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de l’edifici
(Vigilància, consergeria, neteja, etc, i el cost dels consums elèctrics de cada
espai)
Espais ‘planta zero’:
Despatx
1
2
3
4
5
6

M2
13,71
14,48
15,17
13,30
15,26
17,73

Primer any
260,00 €
270,00 €
285,00 €
250,00 €
290,00 €
335,00 €

Segon Any
285,00 €
300,00 €
315,00 €
275,00 €
320,00 €
370,00 €

Tercer Any
315,00 €
325,00 €
345,00 €
300,00 €
350,00 €
405,00 €

Part proporcional despeses comunes, per m2/mes

Euros
2,30

Sala de formació «planta zero»
- 1 hora
- Matí o tarda (6h)
- Dia sencer (12h)

25,00
70,00
120,00

Sala de reunions «planta zero»
- 1 hora
- Matí o tarda (6h)
- Dia sencer (12h)

20,00
60,00
100,00

9) CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS:
Espais cedits a empreses de component tecnològic i creatiu,
que no provenen del cowork amb contractes mínim bianuals:

Euros/Mes
8,15

Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de l’edifici
(Vigilància, consergeria, neteja, etc, i el cost dels consums elèctrics de cada
espai)
10) TAULA COWORK LA PLATAFORMA
Taula cowork la plataforma
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Primer any d’ocupació
Segon any d’ocupació
Tercer any d’ocupació

100,00
100,00
100,00

11) IMPRESSIONS
Impressions fotocòpies (per fotocòpia)
B/N
Color
******
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ANNEX 9
LLOGUER I CESSIÓ DE L’EQUIP DE SO I/O LLUM
DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
Tipologies d’usuaris:
S’estableixen dues categories d’usuaris:
A. Regidories municipals, entitats de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre membres
de la Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, cogestores de l’espai i
entitats i col·lectius sense ànim de lucre registrades al Registre d’ Entitats de l’
Ajuntament que tenen com a referent la Regidoria de Joventut.
B. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre registrades al
Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament, així com d’altres administracions públiques,
centres d’ensenyament secundari, cicles formatius, batxillerat i d’estudis universitaris.

Característiques:
L’equip de so i llum inclou els següents elements:
- 2 Altaveus autoamplificats Gemini-GX-450.
- 1 Taula de control so WM 212 (2M+2ES).
- 2 Peus Altaveu + Bossa Transport.
- 2 Set Micro Samson (Peu+Micro+Cable+Pinça).
- 1 Micro de mà DM-2500.
- 1 Micro Inalàmbric JTS-850D.
- 2 Cables 10 Mts Àudio.
- 1 Equip de Llums de 2 Torres de 4 focus de 300W + Controlador LA-401.
Condicions per a la cessió:
- En cap cas, l’equip no es cedirà ni es llogarà a particulars, a entitats privades amb o
sense afany de lucre, ni a partits polítics, excepció feta de les seccions juvenils dels
partits degudament inscrites al Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament.
- Tindran prioritat per davant d’altres demandes aquelles que provinguin del teixit
associatiu juvenil, excepció feta de les necessitats en programacions pròpies de la
regidoria de Joventut.
- El lloguer i cessió de l’equip de so podrà ser diferenciat o conjunt amb l’equip de llum
però l’import de la taxa per acte serà la mateixa en qualsevol cas.
- L’entitat haurà de sol·licitar el lloguer i cessió com a mínim amb 15 dies d’antelació
respecte la data prevista de l’acte.
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- L’entitat organitzadora haurà de fer-se càrrec de la recollida, muntatge, manipulació,
desmuntatge i retorn de l’equip cedit a l’Oficina Jove (rasa del Miquelet, 16) en el seu
horari habitual (de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous, de 16 a 19 h).
- La cessió es fa per ús i dia, i s’haurà de retornar en el termini de com a màxim 3 dies.
En cas que l’activitat es desenvolupi en cap de setmana, haurà de recollir-se el dijous
tarda o divendres matí i retornar-lo dilluns en horari de matí o tarda.
- En cas que l’entitat excedeixi aquest termini establert per al retorn de l’equip, haurà
d’abonar en penalització 50,00 € extraordinaris. Si el termini s’excedeix en més d’una
setmana es podran demanar responsabilitats a l’entitat i/o fins el pagament íntegre del
cost de l’equip cedit.
- En cas de produir-se qualsevol desperfecte en l’equip de so i/o de llums, el cost de la
reposició anirà íntegrament a càrrec de l’entitat, regidoria o altra administració pública
diferent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitzadora de l’acte.
- L’entitat organitzadora haurà de vetllar per a que, en el cas de cessió de l’equip de
llum, esperar 10 minuts amb els focus apagats abans de moure cap peça d’aquest fi i
efecte que es produeixi el refredament de les llums. En cas que, en el moment del
retorn algun dels focus estigui fus l’entitat organitzadora, el cost per a la seva reposició
anirà íntegrament a càrrec de l’entitat organitzadora de l’acte.
- En el cas d’actes de caire benèfic i/o d’especial interès social o públic, l’Ajuntament
podria establir altres barems.
- És imprescindible aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per part de
l’entitat organitzadora que cobreixi, entre d’altres, un import mínim de l’equip de so i/o
llum valorat en 3.500,00 €.
Preus públics:
La taxa d’aquest equip s’estableix en funció de la categoria d’usuari, i és per ús i dia. El
preu no inclou el transport ni l’assegurança.
Usuari A
Usuari B

Per 3 dies
Gratuït
50,00 €
******
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ANNEX 10
SERVEIS IMET
1.- FORMACIÓ AERONAÙTICA
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència B1.1 que s’imparteix a l’Escola
de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (d’ara en endavant EFAV) està legislada per
les PARTS 66 i 147 del Reglament (UE) núm. 1321/2014, de la Comissió, de 26 de novembre
de 2014 actualment en vigor sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de les aeronaus,
productes aeronàutics, equips i l’aprovació de les organitzacions i personal que participa en les
diferents tasques.
Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls pràctics i mòduls de
pràctiques reals en empresa. Cada mòdul té un número d’hores –teòriques, pràctiques i en
empresa- determinat per l’EFAV d’acord amb la normativa de la PART 66.
La formació queda de la manera següent:
Tipus d’hores
Hores teòriques
Hores pràctiques
Hores en empresa
TOTAL

B1.1
1.200
750
450
2.400

Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan subvencionats en part per la
Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els preus públics són els següents:
1) Ingrés a l’escola
Aquest preu públic cobreix els deu anys en què l’alumne/a té dret, per llei,
a acabar la formació. El pagament de l’ingrés a l’escola es fa abans de
començar el curs, en el moment en què es comunica a l’alumne/a que ha
estat seleccionat/da per ocupar una de les places de primer. Si
l’alumne/a, per la seva pròpia voluntat, causa baixa abans del dia de
presentació del curs, se li retornarà l’import de l’ingrés a l’escola. Si
causa baixa en el dia de la presentació, o en dies posteriors, no se li
retornarà la quota d’ingrés.

550,00 €

2) Formació teòrica i pràctica, per hora.
El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,5 € pel número d’hores del
mòdul. Aquest pagament dóna dret a un examen i a l’avaluació pràctica
del mòdul.

4,50 €

3) Formació teòrica i pràctica extraordinària, per hora.
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En el cas que l'alumne/a no assoleixi el 90% d’assistència d’un mòdul
(requisit establert per l'Agència Europea de Seguretat Aèria - EASA) però
n’hagi obtingut, com a mínim un 80%, podrà sol·licitar fer classes
individualitzades per tal de poder arribar al 90%. En aquest cas el preu
hora del mòdul serà de 40€ per cada hora de classe.
4) Formació teòrica i pràctica de repetició, per hora.
En el cas que l'alumne/a repeteixi la formació presencial d’un mòdul, es
podrà matricular sempre i quan l'EFAV disposi de plaça lliure o que
organitzi un nou grup. En aquest cas, el preu hora del mòdul serà de 9€
pel numero d’hores del mòdul.
Aquest pagament dóna dret a un examen i a l’avaluació pràctica del
mòdul.

9,00 €

5) Pràctiques reals en empresa, per hora
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una empresa,
haurà de pagar un preu públic de 0,5 € per hora de pràctica. Si les
pràctiques han començat no es retornarà cap quantitat que hagi pagat
l’alumne/a.

0,50 €

6) Exàmens dels mòduls B1.1
1 Matemàtiques
2 Física
3 Fonaments d’electricitat
4 Fonaments d’electrònica
5 Tècniques digitals. Sistemes d’instruments electrònics
6 Materials, equips i eines
7A Pràctiques de manteniment (test)
7A Pràctiques de manteniment (desenvolupaments)
8 Aerodinàmica bàsica
9A Factors humans (test)
9A Factors humans (desenvolupament)
10 Legislació aeronàutica (test)
10 Legislació aeronàutica (desenvolupament)
11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina
15 Motors de turbina de gas
17A Hèlixs
7) Expedició de Certificats de reconeixement

45,00 €
75,00 €
75,00 €
30,00 €
60,00 €
110,00 €
100,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
55,00 €
20,00 €
200,00 €
140,00 €
45,00 €
25,00 €

Bonificacions als preus públics:
Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes a l’article 21
de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una bonificació segons els percentatges següents:
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Categoria (1)
Percentatge bonificació
(1)

A
17%

B
11%

C
8%

D
5%

E
0%

Categoria segons Llindars de renda regulats a l’article 21 de l’Ordenança Fiscal General.

2.- UTILITZACIÓ D’ESPAIS, EQUIPAMENTS I/O MATERIALS
Categories d’usuaris
S’estableixen tres categories d’usuaris:
A) Ajuntament
B) Entitats sens ànim de lucre
C) Entitats amb ànim de lucre
Preus
USUARIS
ESPAIS / EQUIPAMENTS
SALA D’ACTES AMB MEGAFONIA (*)
SALA D’ACTES SENSE MEGAFONIA (*)
SALA DE REUNIONS (BIBLIOTECA)
AULA TEÒRICA (capacitat per a 30 persones) (**)
AULA TEÒRICA (capacitat per a 16 persones) (**)
AULA INFORMÀTICA (20 ordinadors) (**)
AULA 16 (especial material geriatria) (**)
AULA DE PSICOMOTRICITAT (**)
AULES TALLERS
CONSERGERIA (Fora de l’horari de 7 a 22 h.)
CONSERGERIA (Servei en dies festius)
MATERIALS (1)
ORDINADOR PORTÀTIL
PROJECTOR MULTIMÈDIA
PANTALLA DE PEU
PREUS SENSE IVA
(*)
(**)
(1)

(A)
Euros/hora
38,50
8,82
8,69
7,26
4,54
18,13
18,13
7,26
18,13
36,22
46,81

(B)
Euros/hora
49,83
20,75
12,46
14,87
8,28
22,64
22,64
14,87
22,64
36,22
46,81

(C)
Euros/hora
99,64
41,54
20,75
29,60
16,61
31,70
31,70
29,60
31,70
36,22
46,81

(A)
(B)
(C)
Euros/Sessió Euros/Sessió Euros/Sessió
16,61
24,91
41,54
16,61
24,91
41,54
4,54
5,29
6,04

No inclou les possibles hores extres de consergeria, ni el projector ni l'ordinador
No inclou el professorat
Els materials són d’utilització exclusiva a les dependències de l'IMET
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ANNEX 11
PÀRQUINGS
1.- PÀRQUINGS GESTIONATS PER LA SOCIETAT VNG APARCAMENTS
Pàrquing Plaça Casernes:
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Cotxe 20-10
Bonus 180h
Bonus 220h
Bonus 260h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

0,0399 €
63,00 €
37,00 €
47,00 €
64,00 €
71,00 €
79,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Pàrquing Plaça Peixateria:
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

0,0399 €
63,00 €
37,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Pàrquing Plaça Charlie Rivel:
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Cotxe 20-10
Bonus 180h
Bonus 220h
Bonus 260h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

0,0399 €
63,00 €
37,00 €
47,00 €
64,00 €
71,00 €
79,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Preu pel pupil·latge de cotxe elèctric durant 24 h ........................................... 30,00 €
Preu per pupil·latge de moto elèctrica durant 24 ............................................ 10,00 €
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2.- PÀRQUING GESTIONAT PER LA SOCIETAT SABA
Pàrquing Plaça Soler Carbonell:
La tarifa de rotació per minut té un preu base de 0,042584 € per a l’any 2013 i anualment
s’obtindrà un nou preu base afegint la variació de l’índex de Preus al Consum a Espanya
d’octubre a octubre de l’any anterior.
*****
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ANNEX 12
SERVEIS FUNERARIS
SERVEIS PER A ADULTS:
- Beneficència
- EPSILON 200
- EPSILON 400
- EPSILON 531
- EPSILON 611
- VEGA 101
- VEGA 111
- VEGA 291
- VEGA 230
- VEGA 330/391
- VEGA 410
- TEIDE 101
- TEIDE 191
- TEIDE 150
- TEIDE 200
- TEIDE 250
- TEIDE 320
- TEIDE 300
- TEIDE 391
- TEIDE 350
- PLATINUM 110
- PLATINUM 200
- PLATINUM 300
- AILLANT SANITARI

Euros
0,00
290,00
400,00
450,00
650,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.450,00
1.600,00
2.000,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.800,00
2.950,00
2.950,00
5.000,00
6.500,00
285,00

SERVEIS PER A INFANTS:
- SERVEI Nº 21
- SERVEI Nº 21 amb ZENC i VÀLVULA
- SERVEI Nº 23
- SERVEI Nº 23 amb ZENC i VÀLVULA
- SERVEI Nº 25
- SERVEI Nº 25 amb ZENC i VÀLVULA
- SERVEI Nº 27
- SERVEI Nº 27 amb ZENC i VÀLVULA

EUROS
115,16
396,34
251,04
527,32
387,93
661,53
1.375,61
2.130,85

SALES DE VETLLA:
- SALA DE VETLLA ALTIMA
- SALA DE VETLLA CONFORT ALTIMA
- SALA DE VETLLA ALTIMA MAGNA (DOBLE)
- SALA DE VETLLA ALTIMA MAGNA CONFORT
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EUROS
490,00
550,00
755,00
830,00
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- ÚS DIPÒSIT REFRIGERAT (PER DIA)

152,00

LLIBRES DE SIGNATURES
- LLIBRES DE SIGNATURES COLOR
- LLIBRES DE SIGNATURES PELL COLOR

EUROS
0,00
55,00

SERVEIS COTXES ACOMPANYAMENT
- COTXE ACOMPANVAMENT LOCAL
- COTXE ACOMPANVAMENT EXTERN

EUROS
72,69
155,26

FURGONS
- FURGÓ RECOLLIDA LOCAL
- FURGÓ RECOLLIDA CIUTAT JUDICIAL
- FURGÓ ORIGEN CEMENTIRI COMARCA
- FURGÓ ORIGEN VELATORI COMARCA
- FURGÓ ORIGEN CEMENTIRI FORA COMARCA
- FURGÓ ORIGEN VELATORI FORA COMARCA
- FURGÓ VELATORI A CEMENTIRI COLINDANT
- FURGÓ VELATORI CEMENTIRI COMARCA
- FURGÓ VELATORI CEMENTIRI FORA COMARCA
- FURGÓ DE TRASLLAT NACIONAL / INTERNACIONAL (PER km)
- COTXE DE CORONES
- FURGÓ AEROPORT
- FURGÓ RECOLLIDA NOCTURN

EUROS
107,29
169,61
139,01
139,01
213,35
208,96
107,29
139,01
208,96
1,15
68,44
295,54
165,50

*****
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ANNEX 13

Serveis del Consorci de Serveis a les Persones

ÀREA BÀSICA DE SALUT
Visites atenció al viatger
29,00 €
9,00 €
Gratuït
9,00 €
Gratuït

Exclosos
pagament
<15 anys
Menors
--Menors
---

105,00 €

---

Tipus Activitat

Tarifa

Visita Consell, individual per adult
Acte Vacunal
Revacunacions del nostre centre
Revacunacions d'altres centres
Vacunacions Sistemátiques (TV Tdi He B)
Visita urgent de Consell al viatge, cas que no es
pugui esperar a la programació

Descomptes treballadors
CAPI Baix-a-mar
Familiar fins a 2n grau de treballadors de CAPI Baix-a-mar
Treballador/a del Consorci de Serveis a les Persones

% Descompte
20%
15%
10%

LA PLATAFORMA
Residència els Josepets
Contractació mensual
Habitació
Tarifa privat
compartida
Autònoms
1.700,00 €
No Autònoms
1.850,00 €
Habitació s/b
1.550,00 €
Serveis complementaris
Tallar
Rentar i marcar (rentar i tallar homes)
Tallar i marcar
Tenyir, tallar i marcar
Permanent i pentinar
Tallar, permanent i pentinar
Manicura
Cera
Podologia

Dies per
setmana
1
2
3
4

Habitació
individual
1.950,00 €
2.100,00 €
Euros
8,00
8,00
12,00
24,50
32,00
38,90
6,50
4,50
18,00

Centre de dia Masbau
Contractació mensual
Jornada
Mitja Jornada
Descompte
Completa
i Dinar
--149,00 €
128,52 €
--298,00 €
257,04 €
10%
402,30 €
347,00 €
10%
536,40 €
462,67 €
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Mitja Jornada
Matí o Tarda
106,00 €
212,00 €
286,20 €
381,60 €
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5
6

15%
15%

664,91 €
823,22 €

573,52 €
710,07 €

473,02 €
585,65 €

37,25 €

32,13 €

26,50 €

Dies addicionals
Preu per dia
Serveis complementaris
Dutxa
Transport anada o tornada (per viatge)

Euros
8,19
7,17

Centre de Dia CAPI i Plaça col·laboradora Masbau
CD Jornada complerta
CD ½ Jornada i dinar
CD ½ Jornada sense dinar

Euros
27,55
16,53
11,02

Servei menjador social, Àpats en companyia
Àpats a domicili
Dutxes socials

Tarifa
Atenció personal
Hora extraordinària
Neteja de la llar

6,50
7,00
5,00

Servei d’atenció domiciliària
Privat
Ajuntament Vilanova i la Geltrú
17,50 €
17,50 €
18,75 €
18,75 €
14,00 €
14,00 €

Cessió d’espais de la Plataforma
Jornades amb màxim de 4 hores
Jornades amb màxim de 10 hores

Euros/dia Jornada
60,00
100,00
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