
 

 
 
 
 
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-extraordinari-de-vilanova-i-
la-geltru-22-10-2018 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 22 D'OCTUBRE DE 2018 

 
 
Acta núm. 13 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 22 d'octubre de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCESC XAVIER SERRA ALBET (ERC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteixen la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA ni el Sr. DAVID MONTES 
MUÑOZ, regidors no adscrits. 
 
A continuació es tracta l'únic punt de l’ordre del dia, que és el següent: 
 

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY 2019, 
I APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS 
PATRIMONIALS PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES. 

 

A la present proposta es recullen els acords relatius a les modificacions per a l’any 

2019 de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics, així 

com l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de Prestacions patrimonials 

públiques no tributàries. 

 

Vistos els informes d’Intervenció i Tresoreria, així com els estudis econòmics 

elaborats, i vista la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de 

Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió 

Informativa de l’Àrea en dates 9 i 15 d’octubre de 2018, aquest Ple de l'Ajuntament 

adopta els següents  

A C O R D S 
 

Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals 

següents: 

• Ordenança Fiscal Número 1, General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

• Ordenança Fiscal Número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

• Ordenança Fiscal Número 4, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de tracció 
mecànica. 

• Ordenança Fiscal Número 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 

• Ordenança Fiscal Número 7, reguladora de la Taxa per expedició de 
documents administratius. 

• Ordenança Fiscal Número 9, reguladora de la Taxa per la prestació dels 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses 



 

 
 
 
 
 

 

a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls de les activitats, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques. 

• Ordenança Fiscal Número 10, reguladora de la Taxa per la intervenció de 
l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient. 

• Ordenança Fiscal Número 11, reguladora de la Taxa per la recollida 
d’escombraries. 

• Ordenança Fiscal Número 15, reguladora de la Taxa per l’estacionament 
regulat de vehicles. 

• Ordenança Fiscal Número 16, reguladora de la Taxa de registre i recollida 
d’animals. 

• Ordenança Fiscal Número 17, reguladora de la Taxa per subministrament 
municipal d’aigua potable. 

• Ordenança Fiscal Número 18, reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
de cementiri. 

• Ordenança Fiscal Número 22, reguladora de la Taxa per la utilització d’edificis 
municipals i d’altres instal·lacions. 

• Ordenança Fiscal Número 23, reguladora de la Taxa per serveis de 
clavegueram. 

• Ordenança Fiscal Número 26, reguladora de les Taxes per aprofitament o 
utilització privativa del domini públic municipal. 
 

El text de les modificacions es recull a l’annex nº 1 de la present proposta. 

 

Segon. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança reguladora dels 

Preus públics municipals (OPP). 

El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 2 de la 
present proposta. 

 

Tercer. Aprovar provisionalment la nova Ordenança reguladora de les Prestacions 

patrimonials públiques no tributàries (OPPPNT). 

El text de la nova Ordenança es recull a l’annex nº 3 de la present proposta. 

 

Quart. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de l'Ajuntament 

durant trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent 

anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran difusió de la 

província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi 



 

 
 
 
 
 

 

els suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 

haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 

 

Cinquè. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la 

Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de les 

Ordenances, així com el text íntegre de la nova Ordenança reguladora de les 

Prestacions patrimonials públiques no tributàries, les quals entraran en vigor el dia 1 

de gener de 2019 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
ANNEX  1 (Acord Primer) 

 
 

Ordenança fiscal núm. 1 Ordenança Fiscal General 

 
Article  21.-  Tarifació Social i Barems de capacitat econòmica 

Es dóna nova redacció a les lletres b) i c) del Número 1: 

1. L’establiment a les Ordenances Fiscals de beneficis fiscals en funció de la 
capacitat econòmica del subjecte passiu i la inclusió de la Tarifació Social, requereix 
el compliment de les condicions generals següents: 

a)  (...) 

b)  Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de 
posseir cap altre immoble al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu 
propietari, ja sigui plenament o en participació indivisa, excepte l’habitatge 
habitual.  

No s’incompleix aquest requisit: 

-  Si el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dues 
places d’aparcament i/o un traster, sempre que siguin d’ús directe i exclusiu 
de la mateixa unitat familiar. 

- Si el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen al seu nom, a títol 
de propietari, usufructuari o nu propietari, ja sigui plenament o en participació 
indivisa, altre immoble diferent dels indicats en el paràgraf anterior, sempre 
que pel mateix no s’obtingui rendiment econòmic per la seva cessió o 
lloguer. 

En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, 
quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, 
es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en 
té l’ús per sentència judicial. 

c) La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels 
membres de la unitat familiar no ha de superar els 30.000,00 €. 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
Article 38.- Termini de pagament avançat 

S’adapten els exercicis i dates dels Números 1, 2 i 3 (els Números 4, 5 i 6 mantenen 
la seva redacció): 

Per a l’exercici 2019 s’estableix un termini de pagament avançat dels rebuts de 
venciment periòdic, Impost sobre Béns Immobles, Rústica i Urbana, Taxa 
d’Escombraries Domiciliàries, Impost sobre Activitats Econòmiques i Taxa 
d’Escombraries Industrials, d’acord amb les condicions següents: 
 
1. Càlcul de l’import a avançar: 

El càlcul de la quota a satisfer per aquesta modalitat de pagament avançat és 
realitzarà a partir dels rebuts de venciment periòdic girats a l’exercici 2018, amb la 
quota actualitzada d’acord amb les previsions per a la fixació dels deutes tributaris 
de les Ordenances Fiscals vigents a l’exercici 2019, amb aplicació d’una 
bonificació del 5% del deute. 

 
2. Termini d’ingrés: 

Els deutes calculats segons l’exposat al punt anterior s’hauran de satisfer: 
-  Si el rebut s’ha generat abans del dia 26 de gener de 2019 i està domiciliat, el 

càrrec en compte es realitzarà el dia 1 de febrer de 2019. 
-  Si el rebut no està domiciliat, fins l'1 de febrer de 2019. 

 
3. Procediment: 

Als contribuents que l’any 2018 es van acollir a la modalitat de pagament domiciliat 
i no hagin manifestat expressament la seva voluntat de desistir del pagament 
domiciliat abans del dia 26 de gener de 2019, se’ls farà el càrrec en compte el dia 
1 de febrer de 2019. 
Als contribuents que s’acullin a aquesta modalitat de pagament avançat abans del 
dia 26 de gener de 2019 i domiciliïn el pagament, se’ls farà el càrrec en compte el 
dia 1 de febrer de 2019.  
La resta de contribuents que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de pagament 
hauran de tramitar la seva sol·licitud i realitzar el pagament avançat fins el dia 1 de 
febrer de 2019. 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre Béns Immobles 

 
Article 4.-   Exempcions i Bonificacions 
 
5.- Bonificacions estalvi energètic. 
 
Lletra A) 
 



 

 
 
 
 
 

 

Es modifica l’apartat ‘Altres’ de l’apartat cost instal·lació Superior a 5.000 i menor o 
igual a 15.000 €: 

Cost instal·lació  Estalvi energètic justificat Bonificació 

(...)   

 (...)  
Superior a 5.000 
i menor o igual a 

15.000 € 
Altres  

(...) 
Els serveis tècnics determinaran la bonificació i el 
percentatge en funció de si es tracta d'una tecnologia 
d'origen renovable, el seu estalvi i el seu cost. 

 

 
 
Lletres B) i C) 
 
Es dóna nova redacció: 

B) Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost sobre béns  
immobles, Urbana, durant dos anys següents a la posada en funcionament del 
sistema, els habitatges que compleixen les condicions següents: 

-  Millorin l’envolupant tèrmica de l’edifici, mitjançant actuacions de millora del 
seu aïllament tèrmic, sempre que s’aconsegueixi una reducció d’almenys un 
30% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de 
l’edifici referida a la certificació energètica. 

- Presentar una memòria, acompanyada dels plànols corresponents, feta per 
un tècnic o tècnica qualificat/ada amb la descripció de les mesures 
aplicades, dels materials utilitzats, de la normativa d’aplicació, dels càlculs i 
de l’estalvi aconseguit. 

- Presentar informe d’inspecció tècnica (IITE) de l’edifici. 
 
Tractant-se de comunitats de propietaris només gaudiran de la bonificació els 
que hagin contribuït econòmicament amb la Comunitat de veïns en la 
instal·lació del sistema. 

 
C) En el cas d’edificis plurifamiliars gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota 

íntegra de l’impost sobre béns immobles, Urbana, durant un any següent a la 
posada en funcionament del sistema, els propietaris dels habitatges de nova 
construcció que incorporin una tecnologia d’origen renovable que permeti un 
estalvi energètic a les instal·lacions comunitàries de l’edifici i que aquestes no 
vinguin imposades per normativa. 

No s’inclou l’aerotèrmia, si aquesta no es genera amb energia solar. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Lletra D) 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf, es modifiquen els apartats ‘Altres’, i es treu 
el paràgraf final dels requisits lletres B) i C): 

D) Gaudiran d’una bonificació entre el 10% i el 30% de la quota integra de l’impost 
sobre béns immobles, Urbana, durant els dos anys següents a la posada en 
funcionament del sistema, aquells edificis que incorporin un sistema 
d’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC per al subministrament energètic de les 
instal·lacions comunitàries de l’edifici. 

 
(...) 

 

Cost instal·lació  Estalvi energètic justificat Bonificació 

 (...)  

Inferior o igual a 
5.000 € 

Altres  

 

Els serveis tècnics determinaran la bonificació i el 
percentatge en funció de si es tracta d'una 
tecnologia d'origen renovable, el seu estalvi i el seu 
cost. 

 

 (...)  
Superior a  

5.000 € Altres  

 

Els serveis tècnics determinaran la bonificació i el 
percentatge en funció de si es tracta d'una 
tecnologia d'origen renovable, el seu estalvi i el seu 
cost. 

 

 
 
S’afegeix una nova lletra E): 

E) Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost sobre béns 
immobles, Urbana, durant dos anys següents a la posada en funcionament del 
sistema, els habitatges de nova construcció que disposin de certificació 
energètica A o que puguin justificar que durant el seu funcionament les seves 
emissions són gairebé zero. 

 
 

 

Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica 

 
Article 4 
 
Es dóna nova redacció al Número 3: 



 

 
 
 
 
 

 

3. S’estableixen les següents bonificacions a raó de la incidència en el medi ambient, 
d’acord a les característiques dels vehicles classificats en el Registre de Vehicles de 
la Direcció General de Trànsit en funció de les emissions, aprovat en Resolució de 13 
d’abril de 2016, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es modifica l’apartat C.1 
del punt primer i els annexos I, II i VIII de la de 8 de gener de 2016, per la qual 
s’estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l’any 2016 (BOE de 
21/4/2016): 

-  Bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
classificats com a zero emissions. 

-  Bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
classificats com a ECO. 

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i entrarà en vigor a partir de 2019. L’ens 
gestor dels tributs municipals revisarà d’ofici aquelles bonificacions del 75% de la 
quota de l’impost per als titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els 
vehicles que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs 
metà, metanol o hidrogen que estiguin en vigor a 31/12/2018, per tal d’aplicar la 
bonificació que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019, en cas que correspongui i 
d’acord als percentatges que entrin en vigor. 

Les sol·licituds de beneficis fiscals presentades amb posterioritat al meritament de 
l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit 
fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre 
que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost. 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 

 
Article 2.-   Fet imposable 

Es dóna nova redacció al Número 2: 

2.- Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran 
consistir en: 

A)  Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 

B)  Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 

C)  La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques. 

D)  Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars 
o per les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals 
s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de 
suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció 



 

 
 
 
 
 

 

del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, 
reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les 
obres esmentades. 

E)  La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 

F)  Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, 
terraplens, etc., així com les obres de la xarxa viària, d’infraestructures i 
altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i 
programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització 
degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

G)  La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, 
telefòniques, o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de 
telecomunicacions de qualsevol tipus. 

H)  La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

I)  Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, 
a serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 

J)  Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

K)  L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 

L)  La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin 
provisionals o permanents. 

M)  La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 

N)  La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a 
llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació 
prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 

 
Article  5.-  Base imposable, quota i meritació 

Es dóna nova redacció al Número 4 i s’afegeix un nou Número 5: 

4.- L'impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència corresponent, o no s’hagi 
presentat la comunicació prèvia corresponent. 

 

5- No  formen part de la base imposable: 

- L’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims 
especials. 

- Les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic 
local relacionades, si escau, amb la construcció, instal·lació o obra. 

- Els honoraris dels professionals que hagin dut a terme l’elaboració del projecte 
i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 



 

 
 
 
 
 

 

- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia 
d’aquest concepte estigui acreditat de manera suficient. Pel contrari, sí que 
forma part de la base imposable el benefici empresarial dels diferents 
industrials que  intervinguin en la realització de la construcció instal·lació o 
obra. 

 

Article  6.-  Gestió  

Es dóna nova redacció als Números 1, 2 i 3: 

1.- El subjecte passiu haurà de practicar l’autoliquidació de l’impost, amb el caràcter 
de liquidació provisional, en el moment de sol·licitar la concessió de la llicència o 
presentar la comunicació prèvia. 

Per calcular aquesta autoliquidació provisional la base imposable de l’impost serà la 
quantitat més alta de les següents: 

a) El pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest estigui visat pel 
col·legi oficial corresponent, quan aquest sigui un requisit preceptiu. Si el visat 
no és preceptiu, el pressupost presentat pels interessats haurà d’estar 
degudament detallat i justificat. 

Quan es presenti projecte visat per COAC, caldrà adjuntar la Fitxa de 
característiques que aquest organisme incorpora al visat, amb el detall del 
pressupost, per poder valorar el càlcul de la base imposable. 

 

b) El pressupost calculat segons els mòduls continguts en els annexos de la 
present ordenança, calculat com el producte del nombre de metres quadrats 
de superfície construïda per valor en €/m2 contingut en els annexos de la 
present ordenança, en funció de la tipologia de l'obra o edificació a realitzar. 

Cas que la construcció, instal·lació o obra no s’ajusti a cap dels conceptes 
regulats en els annexos d’aquesta Ordenança, la base imposable es 
determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari. 

 

2.- Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti el règim de comunicació, 
el subjecte passiu haurà d'haver pagat l’import corresponent a l'autoliquidació 
provisional. 

 
3.- Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, les liquidacions 
provisionals efectuades s’entendran definitives, llevat que s’hagin produït 
modificacions. En aquest últim supòsit, l’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva 
en funció del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra realment 
executada, prenent com a base imposable l’apartat a) del Número 1 del present 
article, amb l’excepció que per les característiques de l’obra es considerin 
notòriament insuficients. 

   

Es dóna nova redacció a l’Annex: 



 

 
 
 
 
 

 

ANNEXOS 
 

ANNEX 1 - EDIFICACIONS DE NOVA PLANTA I ADDICIONS Preu m2 

Tipus de Construcció 
Edifici 
aïllat (4 

façanes) 

Edifici en 
testera 3 

façanes,  i 
soterranis 1r i 
2n en tot tipus 

d'edifici 

Edifici entre 
mitgeres 1 
o 2 façanes 

- Edifici unifamiliar fins a 175m2 ................ 907,20 831,60 756,00 
- Edifici unifamiliar de mes de 175m2 ....... 1.020,00 935,00 850,00 
- Edifici plurifamiliar .................................. 840,00 770,00 700,00 
- Garatge/aparcament en planta baixa ..... 483,60 443,30 403,00 
- Garatge/aparcament en planta soterrani.  637,20 584,10 531,00 
- Naus i/o magatzem amb llums de fins a 

12 m ....................................................... 333,60 305,80 278,00 
- Naus i/o magatzems amb llums >12 m... 388,80 356,40 324,00 
- Edifici d'oficines i Edificis comercials ...... 1.082,40 992,20 902,00 
- Locals comercials en planta baixa ......... 554,40 508,20 462,00 
- Locals amb altres usos específics o 

sense ús determinat en planta baixa ...... 666,00 610,50 555,00 
- Locals de pública concurrència i 

restauració en planta baixa .................... 888,00 814,00 740,00 
- Hotels de 5*, Discoteques, Sales de 

festes, Sales de Ball................................ 1.664,40 1.525,70 1.387,00 
- Hotels de 4*, Escoles, Biblioteques, 

Laboratoris, Clíniques, Hospitals ............ 1.442,40 1.322,20 1.202,00 
- Hotels de 3*, Locals Bancaris, 

Residències Universitàries, Clubs de 
reunió ..................................................... 1.110,00 1.017,50 925,00 

- Hotels 1* i 2*, Residències geriàtriques, 
Dispensaris, Estacions de bus, Hostals.. 998,40 915,20 832,00 
 

 

ANNEX 2 - OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ Preu m2 

Tipus de reforma i rehabilitació 

Rehabilitació 
integral 

d'edificis 
conservant 

exclusivament 
façanes 

Reformes 
que afectin 
elements 

estructurals 

- Edifici unifamiliar fins a 175m2 ..................................... 680,40 529,20 
- Edifici unifamiliar de mes de 175m2 ............................. 765,00 595,00 
- Edifici plurifamiliar  ....................................................... 630,00 490,00 



 

 
 
 
 
 

 

- Garatge/aparcament en planta baixa .......................... 362,70 282,10 
- Garatge/aparcament en planta soterrani ..................... 477,90 371,70 
- Naus i/o magatzem amb llums de fins a 12 m ............. 250,20 194,60 
- Naus i /o magatzems amb llums >12 m ...................... 291,60 226,80 
- Edifici d'oficines i Edificis comercials ........................... 811,80 631,40 
- Locals comercials en planta baixa ............................... 415,80 323,40 
- Locals amb altres usos específics o sense ús 

determinat en planta baixa .......................................... 499,50 388,50 
- Locals de pública concurrència i restauració en planta 

baixa............................................................................. 666,00 518,00 
- Hotels de 5*, Discoteques, Sales de festes, Sales de 

Ball ............................................................................... 1.248,30 970,90 
- Hotels de 4*, Escoles, Biblioteques, Laboratoris, 

Clíniques, Hospitals ..................................................... 1.081,80 841,40 
- Hotels de 3*, Locals Bancaris, Residències 

Universitàries, Clubs de reunió .................................... 832,50 647,50 
- Hotels 1* i 2*, Residències geriàtriques, Dispensaris, 

Estacions de bus, Hostals ........................................... 748,80 582,40 
 
 
Si les rehabilitacions es realitzen al sector Nucli Antic, els preus anteriors es 
corregiran amb els coeficients següents: 

 Tipus Rehabilitació Coeficient 
 
- 

 
Rehabilitació integral de l’edifici conservant exclusivament façana,  
sempre que no incrementi el nombre d’elements de l'edifici ................. 0.80 

- Rehabilitacions que afectin elements estructurals, sempre que no 
incrementin elements del edifici ............................................................ 0.90 

- Rehabilitació de façanes ....................................................................... 0.90 
 
 
 

ANNEX 3 - OBRES MENORS I RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA  Preu m2 

- Rehabilitació de façanes ..................................................................... 139,00 
- Pintura façana ..................................................................................... 16,00 
- Repàs de coberta, substitució puntual de teules o canaleres ............. 125,00 
- Reforma, adequació o modernització de local comercial, oficines, o 

altres anàlegs ...................................................................................... 257,00 
- Reforma, adequació o modernització de local de pública 

concurrència o restauració .................................................................. 365,00 
- Obres de reforma sense afectació estructural en habitatge a 

excepció de cuina i bany ..................................................................... 130,00 
- Obres de reforma parcial de l’habitatge sense afectació estructural, 

amb excepció de cuina i bany ............................................................. 90,00 
- Adequació i/o reforma de cuina i bany ................................................ 610,00 



 

 
 
 
 
 

 

ANNEX 4 - OBRA CIVIL I ELEMENTS AUXILIARS D'OBRA 

- Piscines sense cobrir, per m2 .............................................................. 539,00 
- Pistes d'asfalt, formigó o gespa, per m2 .............................................. 108,00 
- Instal·lació de grues, per unitat  .......................................................... 2.500,00 
- Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil per unitat ...................... 25.000,00 

 
 
 

ANNEX 5 – ENDERROCS Preu m2 

 

Edificacions en l’àmbit 
del Pla de millora 
urbana i projecte 

integral del Nucli Antic  

Entre 
mitgeres Aïllat  

- Enderroc de menys de 10mt/alt .. 139,00 93,00 46,00 
- Enderroc de més de 10mt/alt ...... 159,00 106,00 52,00 

 
 
 

ANNEX 6 – RASES, CANALITZACIONS  I POUS 

 

Panots, 
Llosetes 

o 
similars 

Asfalts o 
derivats i 

procediments 
anàlegs 

Paviments 
de pedra 
natural o 

prefabricats  
de formigó 

especial 
- Rasa per canalització o modificació de tota 

mena d’instal·lacions tècniques de serveis 
públics (aigua, clavegueram, telecomunica- 
cions, electricitat, gas) metre lineal ............. 60,00 72,00 78,00 

- Implantació, ampliació o modificació de tota 
mena d’instal·lacions tècniques de serveis 
públics en pous, arquetes o afectacions no 
lineals (aigua, clavegueram, telecomunica- 
cions, electricitat, gas) metre quadrat ......... 
 

40,00 
 

48,00 
 

52,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per expedició documents administratius 

 
Article 6.- Tarifa 

Es suprimeix l’Epígraf 8. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 9 

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls de les 
activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques 

 
Article 5.-   Quota tributària 

S’afegeix un nou Número 10: 

10.- Quan la declaració responsable d’obertura o la comunicació prèvia d’obertura es 
deixi sense efecte, per no presentar la documentació requerida dins del termini 
establert, per causes directament imputables al titular de l’activitat, caldrà iniciar de 
nou el tràmit administratiu perquè l’activitat pugui funcionar, i el titular haurà de 
procedir a fer una nova autoliquidació de la taxa amb una reducció del 50%, atès que 
una part de la documentació ja ha estat analitzada prèviament. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 10 
Taxa per la intervenció de l’Administració en 
activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i 
medi ambient 

 

Article 6.-   Quota tributària 

Es modifica l’apartat 1.1 de la lletra c) del Número 1: 

1.1 Obres menors de reparació o manteniment o reforma objecte de llicència:  
 
 
Article 11.-  Fiança per gestió de residus 

S’afegeixen dos nous paràgrafs al Número 1: 

 
1.- (...) 

 



 

 
 
 
 
 

 

Pel rescabalament de l’esmentada fiança el subjecte passiu haurà de presentar 
certificat acreditatiu, estès per una empresa acreditada de la gestió dels residus, on 
es farà referència a la quantitat i tipus de residus lliurats, així com al número de la 
llicència d’obres corresponent. 
  
L’autoliquidació realitzada no comportarà aportació de fiances en el cas que el titular 
presenti, juntament amb la documentació de sol·licitud de llicència o règim de 
comunicació, el document d’acceptació signat pel gestor de residus autoritzat per tal 
de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
haurà de fer constar: el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut pel gestor 
en concepte de dipòsit. Un cop lliurats els residus generats al gestor autoritzat 
s’haurà de presentar a l’ajuntament el corresponent certificat acreditatiu de la correcta 
gestió dels residus. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per la recollida d’escombraries 

 
Article 5.-   Base imposable i quota tributària 

Es dóna nova redacció: 

1.- La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de de recepció obligatòria 
de recollida, transport, i valorització o dipòsit dels residus municipals d’origen 
domèstic en habitatges i allotjaments, inclosos els apartaments turístics, és: 

 Euros 
1. Amb utilització de la deixalleria municipal ‘Punt Net’ o de la 

deixalleria mòbil de 6 a 10 vegades al llarg de l’exercici anterior. 
 

93,60 
2. Amb utilització de la deixalleria municipal ‘Punt Net’ o de la 

deixalleria mòbil de més de 10 vegades al llarg de l’exercici 
anterior ......................................................................................... 

 
 

70,20 
3. Situacions no contemplades en els punts anteriors ..................... 117,00 

 
2.- La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport, i 
valorització o dipòsit dels residus comercials consistirà en una quantitat fixa que es 
determinarà en funció de la naturalesa de l’activitat generadora del residu i de la 
superfície total útil del local. 

Es considerarà com a superfície de l’activitat la resultant de la suma de les 
superfícies següents: 

a) La superfície total del local on es desenvolupa l’activitat, incloent-hi la totalitat 
de dependències dedicades a la mateixa o que li serveixen de suport 
(magatzems, dipòsits, despatxos, etc.). 

b) La superfície total d’ocupació del domini públic al llarg dels dotze mesos del 
període impositiu (s’hagi obtingut o no la corresponent llicència o autorització 
municipal). Aquesta superfície serà el quocient resultant de dividir entre dotze 



 

 
 
 
 
 

 

la suma de l’efectiva ocupació de domini públic de cadascun dels dotze 
mesos. 

 

Quan el contribuent per residus comercials s’hagi acollit només parcialment al 
sistema municipal de gestió de residus, les tarifes es reduiran en proporció amb el 
volum i el tipus de residus gestionat per l’Ajuntament.  
 
3.- Classificació de les activitats: 

A) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes, bingos, 
gelateries, xocolateries, sales de festa, discoteques i similars. 

B) Locals comercials que incloguin articles de menjar. 
C) Activitats bancàries. 
D) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines. 
E) Activitats en despatxos i oficines ubicats en habitatges (que tinguin aquesta 

consideració a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles). 
F) Hotel, pensió, hostal, residències d’estudiants. 
G) Centres d’ensenyament, residències d’avis i centres sanitaris. 
H) Càmpings. 
I) Parades de mercats municipals. 
J) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira. 
K) Quioscs. 
L) Activitats a la via pública. 
M) Pàrquings privats o comunitaris. 

 
4.- Tarifes de les activitats en Euros: 

Activitat Tipus Fins a 
60 m2 

61-119 
m2 

120-
249 
m2 

250-
399 
m2 

400-
599 
m2 

600-
799 
m2 

800-
999 
m2 

1.000-
2.499 
m2 

2.500 
o més 

m2  

A 
1 648,00 700,20 823,20 920,40 1.026,00 1.075,20 1.094,40 1.318,20 1.611,00 
2 1.036,80 1.120,32 1.317,12 1.472,64 1.641,60 1.720,32 1.751,04 2.109,12 2.577,60 
3 1.296,00 1.400,40 1.646,40 1.840,80 2.052,00 2.150,40 2.188,80 2.636,40 3.222,00 

B 
1 274,20 313,80 402,00 729,60 1.143,60 1.197,60 1.219,20 1.611,00 2.323,80 
2 438,72 502,08 643,20 1.167,36 1.829,76 1.916,16 1.950,72 2.577,60 3.718,08 
3 548,40 627,60 804,00 1.459,20 2.287,20 2.395,20 2.438,40 3.222,00 4.647,60 

C 
1 196,76 289,38 461,76 632,58 922,74 967,20 984,36 1.638,00 2.325,18 
2 314,81 463,01 738,82 1.012,13 1.476,38 1.547,52 1.574,98 2.620,80 3.720,29 
3 393,51 578,76 923,52 1.265,16 1.845,48 1.934,40 1.968,72 3.276,00 4.650,36 

D 
1 126,13 185,50 296,00 405,50 591,50 620,00 631,00 1.050,00 1.490,50 
2 201,80 296,80 473,60 648,80 946,40 992,00 1.009,60 1.680,00 2.384,80 
3 252,25 371,00 592,00 811,00 1.183,00 1.240,00 1.262,00 2.100,00 2.981,00 

E 
1 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
2 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 
3 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 

 
Tipus: 1: Tarifa aplicable si es compleixen les dos condicions següents: 

- Mantenir al llarg de l’exercici la condició de soci d’un dels gremis que han signat 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per a la correcta gestió dels residus. 



 

 
 
 
 
 

 

- Haver utilitzat la deixalleria municipal ‘Punt Net’ o la deixalleria mòbil almenys 
13 vegades en dies diferents al llarg de l’any anterior. 

Tipus: 2: Tarifa aplicable si es compleixen les dues condicions següents: 
- Haver formalitzat al llarg de l’exercici almenys dos contractes particulars amb 

empreses gestores de residus degudament legalitzades. 
- Haver utilitzat la deixalleria municipal ‘Punt Net’ o la deixalleria mòbil almenys 

13 vegades en dies diferents al llarg de l’any anterior. 
Tipus: 3: Tarifa aplicable a la resta de situacions no contemplades en els apartats anteriors. 
 

Activitat Quota base Quota afegida Quota Mínima 
F   --- 39,85 € / plaça 1.177,50 
G 1.177,50 --- --- 
H 2.700,00 27,00 € / plaça que excedeixi de 100  --- 
I 560,00 --- --- 
J     --- 9,80 € / dia --- 
K 309,00 --- --- 

 
Activitat Quota Descripció Activitat 

L 

183,00 Format petit amb restauració (*) 
366,00 Format gran amb restauració (**) 
74,10 Format petit sense restauració (*) 

148,20 Format gran sense restauració (**) 

M 

52,95 De 6 a 9 places d’aparcament  
66,20 De 10 a 25 places d’aparcament  
79,40 De 26 a 50 places d’aparcament  

132,30 De més de 50 places d’aparcament  
(*) Es consideren de petit format les activitats sectorials, sense difusió, o que apleguin menys 

de 300 persones. 
(**) Es consideren de gran format les activitats de caire municipal, amb gran difusió, o que 

apleguin més de 300 persones. 
 
5.- Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any, 
llevat dels supòsits d’alta de l’immoble o de que l’activitat econòmica no s’exerceixi tot 
l’any. En aquests casos les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, inclòs 
aquell en què s’acrediti el final d’obra de l’immoble o en què es realitzi l'inici o el final 
de l’activitat. 

També es prorratejarà la quota per trimestres naturals en els supòsits de baixa a la 
matrícula per reconeixement de la no subjecció a la taxa. 
 

6.- Les tarifes indicades cobreixen el volum màxim diari de residus, que s’estableix en 
120 litres diaris. Si mitjançant declaració del subjecte passiu o comprovació per part 
de l’Administració, els residus que genera un establiment supera el volum màxim 
esmentat, a les tarifes anteriors s’afegirà la quota següent: 

 Euros 
Excés fins a 120 l. diaris 398,40 
Excés fins a 240 l. diaris 798,00 
Excés fins a 360 l. diaris 1.194,00 
Excés fins a 480 l. diaris 1.593,00 



 

 
 
 
 
 

 

Excés fins a 1.100 l. diaris 2.858,50 
Per cada  1.100 l. diaris d’excés 2.858,50 

 
7.- Els titulars de locals o establiments en què s’exerceixi una activitat consistent en la 
venda de productes de menjar per al consum a la via pública, tindran un recàrrec del 
100% de la tarifa que els correspondria. La Junta de Govern Local, a proposta de la 
Regidoria de Serveis Viaris, aprovarà la relació de subjectes passius en què es donen 
els supòsits establerts en aquest apartat, i ho comunicarà als interessats. 
 
8.- En cas d’establir-se una recollida especial per a determinats tipus d’establiments o 
locals, el seu cost serà repartit entre els establiments beneficiats en proporció als 
residus recollits o a alguna altra mesura objectiva que determini l'Ajuntament. 
 
9.- En qualsevol cas, els subjectes passius de locals o establiments, poden presentar 
a l’Ajuntament una declaració que justifiqui, per una banda, la producció real anual de 
residus assimilables a domèstics, degudament acreditada per una auditoria 
d’empresa especialitzada, la qual estigui certificada i, per altra banda, el compliment 
de la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus 
generats.  

L’Administració, prèvia comprovació de la declaració, expedirà la liquidació de la taxa 
d’acord amb les dades aportades per l’usuari. La tarifa que s’estableix per Kg de 
residu produït assimilable a domèstic és de 0,3400 EUR/Kg. 

Les auditories que es realitzin tindran una vigència de quatre anys, si bé anualment  
el subjecte passiu haurà de fer una declaració jurada de que no hi ha hagut canvis 
significatius en el volum de residus generat. Si es produeixen modificacions, caldrà 
acompanyar a la declaració la documentació justificativa que correspongui. 

En el supòsit de liquidació de la taxa d’acord amb aquest apartat no s’aplicarà cap de 
les bonificacions establertes en els punts anteriors. 

La sol·licitud d’auditoria i la declaració jurada anual s’hauran de presentar dintre del 
primer trimestre de cada exercici perquè resultin aplicables a la quota del mateix. 

 
10.- En locals i establiments compartits per diferents titulars que siguin subjectes 
passius de la taxa i que realitzin activitats gravades en el mateix grup de tarifa, 
s’estableix una reducció d’acord amb el pes de cada titular en la superfície del local, 
segons el quadre següent: 
 

Participació en superfície 
local (%) 

2 o més subjectes passius. 
(% de reducció) 

Fins al 20% 70 % 
Del 20,01 %  al  40% 50% 
Del 40,01 %  al  60% 30% 
Més del 60% 0% 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ordenança fiscal núm. 15 Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 

 
Article 2.- Fet imposable 

S’afegeix un nou apartat al Número 3: 

3.- No estan subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança ni a la limitació de 
durada de l’estacionament els vehicles següents: 

• (...)  
• Els vehicles que acreditin zero emissions mitjançant la targeta/o adhesiu 

facilitat per la Direcció General de Trànsit. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 16 
Taxa de registre i tinença d’animals de 
companyia 

 
Es dóna nova redacció al títol. 

 

Article 2.- Fet imposable 

Es modifica la lletra a): 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal de: 

a) Registre inicial de l’animal de companyia en el cens municipal. 
 

Article 4.- Quota tributària 

Es dóna nova redacció als Números 1 i 2. 

1.- Registre i cens inicial dels animals de companyia ...........  5,00 € 
2.- Registre d’animals de companyia adoptats .....................  3,00 € 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per prestació de serveis de mercats 

 

Fins al 2018 el seu contingut era la Taxa subministrament Aigua potable. Com que 
a partir de 2019 passa a la nova Ordenança reguladora de Prestacions patrimonials 
públiques, aquesta Ordenança Número 17 passa a ser la reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis de mercats (abans la Número 19). 



 

 
 
 
 
 

 

 

Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per prestació de serveis d’atenció a les 
persones 

 
Fins al 2018 el seu contingut era la Taxa per prestació de serveis de cementiri. 
Com que a partir de 2019 passa a la nova Ordenança reguladora de Prestacions 
patrimonials públiques, aquesta Ordenança Número 17 passa a ser la reguladora de 
la Taxa per prestació de serveis d’atenció a les persones (abans la Número 20). 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per aprofitaments a l’estació d’autobusos 

 
Nova numeració (abans la Número 21) 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per utilització edificis municipals 

 
Nova numeració (abans la Número 22) 
 

Es modifiquen els articles 4 i 5: 

Article 4.- Meritació   

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la 
sol·licitud per a la prestació del servei, que no es tramitarà si no se'n justifica el 
pagament, excepció feta de les taxes per utilització del Teatre Principal i de l’Auditori 
Eduard Toldrà, que es meriten al moment de realitzar la utilització dels espais. 
 
 
Article 5.- Administració i Cobrament 

La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que s’haurà de presentar i pagar 
al moment de tramitar la sol·licitud del servei, excepció feta de les taxes per utilització 
del Teatre Principal i de l’Auditori Eduard Toldrà, que es liquidaran i cobraran al 
moment de finalitzar la utilització dels espais. 

 

TEATRE  PRINCIPAL 

Es modifica la regulació de la fiança: 

Preus establerts 

(...) 



 

 
 
 
 
 

 

Les localitats per a l’acte que el llogater organitzi sempre hauran de ser numerades. 

En el moment en què es formalitzi la petició, els usuaris de les categories B, C, D i E 
hauran de dipositar una fiança de 300,00 €, portar el resguard de l’ingrés i signar per 
duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la utilització de l’espai, 
segons consta en la normativa estipulada. 
 
 

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 
 

Sala Gran 
 

Es modifica la regulació de la fiança: 

Preus establerts 

(...) 

Les localitats per a l’acte que el llogater organitzi sempre hauran de ser numerades. 

En el moment en què es formalitzi la petició, els usuaris de les categories B, C, D i E 
hauran de dipositar una fiança de 300,00 €, portar el resguard de l’ingrés i signar per 
duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la utilització de l’espai, 
segons consta en la normativa estipulada. 

 
Sala Petita 

 
Es modifica la regulació de la fiança: 

Preus establerts 

(...) 

Les localitats per a l’acte que el llogater organitzi sempre hauran de ser numerades. 

En el moment en què es formalitzi la petició, els usuaris de les categories B, C, D i E 
hauran de dipositar una fiança de 300,00 €, portar el resguard de l’ingrés i signar per 
duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la utilització de l’espai, 
segons consta en la normativa estipulada. 

 
 

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 
 

Equipaments 

S’elimina la possibilitat de llogar la sala noble de la casa Santa Teresa. 

 

Preus 

Es suprimeix el Tipus d’utilització (4) Bufets entaulats i els preus d’aquestes 
utilitzacions. 



 

 
 
 
 
 

 

Es suprimeix a la ‘Sala Biblioteca Patrimonial’ el preu de Tipus d’utilització (3) per 
Usuaris D i E (377,00 €). 

 
 
 

VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Es dóna nova redacció: 

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
A) Públic individual Euros 

Entrada general adults 4,00 
  
Entrada reduïda (prèvia presentació de justificant): 2,00 

- Nens de 4 a 11 anys  
- Estudiants fins a 25 anys  
- Jubilats i pensionistes  
- Aturats  
- Famílies nombroses i monoparentals  
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita comentada  
- Carnet Jove i Carnet +25  
- Targeta Activa (persones majors de 65 anys i persones amb més d’un   

65% de disminució)  

- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o 
acord específic amb l’OAPVB  

 
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 

- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Dijous a la tarda 
- Primer diumenge de cada mes 
- Docents amb acreditació 
- Nens amb carnet Club Súper 3 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amics del MNAC 
- Amics del Museu del Ferrocarril 
- Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Persones amb carnet de premsa 
- Guies oficials de turisme 
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o 

acord específic amb l’OAPVB 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

B) Públic de grups: Euros 

Visita guiada per a grups amb un màxim de 25 persones, 
amb concertació prèvia. El preu final del grup és la suma de 
la quantitat fixa de 50,00 Euros més 2,00 Euros per persona 
(preu entrada reduïda). 

 
 
 

Per a visites especials, temàtiques 6,00 

Activitats familiars 4,00 
 

C) Públic escolar:  

Curs 2018-2019  

Visites dinamitzades 46,00 
Visita amb taller 61,00 
Itinerari + visita museu per escoles 70,00 
  
Curs 2019-2020  
Visites dinamitzades 45,00 
Visita amb taller 50,00 
Itinerari + visita museu per a escoles 60,00 

 
Les activitats escolars tenen un màxim de 30 alumnes per grup. 
 
Els grups que concertin la visita de dos museus (Víctor Balaguer/Can Papiol/Torre 
Blava/ Espai Far) gaudiran d’un descompte del 20%. 
 
VENDA DE PUBLICACIONS I MERCHANDISING: 

- Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer: 5% en publicacions i merchandising  
propi. 

- Targeta Activa (carnet de jubilats i pensionistes): 5% en publicacions. 
- Carnet Jove: 5% de descompte en publicacions i merchandising propi. 
 
 
 

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL 
 

A) Públic individual Euros 

Entrada general adults 4,00 

Entrada reduïda (prèvia presentació de justificant): 2,00 
- Nens de 4 a 11 anys  
- Estudiants fins a 25 anys  
- Jubilats i pensionistes  
- Aturats  
- Famílies nombroses i monoparentals  
- Targeta Activa (persones majors de 65 anys i persones amb més 

d’un 65% de disminució)  



 

 
 
 
 
 

 

- Associació estudi del moble  
- Carnet Jove i Carnet +25  
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o 

acord específic amb l'OAPVB  

 
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 

- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Primer diumenge de cada mes, la visita de les 12.00 hores 
- Docents amb acreditació 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amics del MNAC 
- Amics del Museu del Ferrocarril 
- Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Persones amb carnet de premsa 
- Guies oficials de turisme 
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o acord 

específic amb l’OAPVB 
 
B) Públic de grups: Euros 

Visita guiada per a grups amb un mínim de 10 i màxim de 20 
persones, amb concertació prèvia ........................................................ 

 
61,00 

Visites teatralitzades (individual) 12,00 
Visites teatralitzades (grup) 242,00 
Itinerari urbà i visita comentada (individual) 6,00 
Per a visites especials, temàtiques 6,00 
Activitats familiars 4,00 

 
C) Públic escolar:  

Curs 2018-2019  
Visites dinamitzades 46,00 
Visita amb taller 61,00 
Itinerari + visita museu per a escoles 70,00 
  
Curs 2019-2020  
Visites dinamitzades 45,00 
Visita amb taller 50,00 
Itinerari + visita museu per a escoles 60,00 

 
Les activitats escolars tenen un màxim de 30 alumnes per grup. 
 
Els grups que concertin la visita de dos museus (Víctor Balaguer/Can 
Papiol/Torre Blava/ Espai Far) gaudiran d’un descompte del 20%. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

TORRE BLAVA 
 

A) Públic individual Euros 
Entrada general adults 2,00 

  
Entrada reduïda (prèvia presentació de justificant): 1,00 
- Nens de 4 a 11 anys  
- Estudiants fins a 25 anys  
- Jubilats i pensionistes  
- Aturats  
- Famílies nombroses i monoparentals  
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita comentada  
- Targeta Activa (persones majors de 65 anys i persones amb 

més d’un 65% de disminució)  

- Carnet Jove i Carnet +25  
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni 

i/o acord específic amb l'OAPVB  

 
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Docents amb acreditació 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Persones amb carnet de premsa 
- Guies oficials de turisme 
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni 

i/o acord específic amb l’OAPVB 
 

B) Públic de grups: Euros 
Visita guiada per a grups amb un mínim de 10 i màxim de 20 
persones, amb concertació prèvia .................................................. 

 
32,00 

Visites especials temàtiques, d’acord amb el programa.  
 

C) Públic escolar:  
Curs 2018-2019  
Visita comentada 32,00 
  
Curs 2019-2020  
Visita comentada 35,00 

 
Activitats escolars màxim 30 alumnes per grup 
 
Els grups que concertin la visita de dos museus (Víctor Balaguer/Casa Papiol/ 
Torre Blava/ Espai Far) gaudiran d’un descompte del 20%. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

ESPAI FAR 
 

A) Públic individual Euros 

Entrada general 4,00 

Entrada combinada Espai Far/ Torre Blava 5,00 
  

Entrada reduïda (prèvia presentació de justificant): 2,00 
- Nens de 4 a 11 anys  
- Estudiants fins a 25 anys  
- Jubilats i pensionistes  
- Aturats  
- Famílies nombroses i monoparentals  
- Carnet Jove i Carnet +25  
- Carnet Actiu  
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1  
Entrada combinada Espai Far/Torre Blava reduïda (prèvia 
presentació de justificant) 3,00 

 
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Socis de l’Associació del Museu del Mar i un acompanyant 
- Socis de l’Associació Amics Carpa Juanita i F. Roig Toqués i un 

acompanyant 
- Treballadors de l’Autoritat Portuària i familiars fins a segon grau 

de consanguinitat 
- Docents amb acreditació 
- Persones amb carnet de premsa 
- Guies oficials de turisme 
- Els membres d’entitats, associacions i institucions que signin 

conveni o acord específic amb l’ajuntament 
 

B) Públic de grups: Euros 
Visita guiada per a grups, a partir de 10 persones, sense visita 
comentada, preu per persona ............................................................... 

 
2,00 

Visita guiada per a grups, amb un mínim de 10 i un màxim de 25 
persones, amb concertació prèvia, preu per grup ................................. 61,00 

 
C) Públic escolar:  

Curs 2018-2019  
Preu per grup ........................................................................................ 33,00 
  
Curs 2019-2020  
Visites dinamitzades ............................................................................. 35,00 
Visita amb taller .................................................................................... 50,00 

 



 

 
 
 
 
 

 

Activitats escolars màxim 30 alumnes per grup 
 
Els grups que concertin la visita de dos museus (Víctor Balaguer/Casa Papiol/ 
Torre Blava/Espai Far) gaudiran d’un descompte del 20%. 

 
 

NAU  DEL  FERROCARRIL 
 
Es dóna nova redacció: 

Categories d’usuaris 

S’estableixen tres categories d’usuaris: 

A. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre membres de la 
Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, cogestores de l’espai. 

B. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre adscrites a la 
Regidoria de Joventut, Infància i Adolescència, entitats i col·lectius de Vilanova i 
la Geltrú sense ànim de lucre que formin part de la Mesa d’Entitats Socials i 
entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre que formin part 
del Consell municipal de Cooperació. 

C. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre registrades al 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament, regidories municipals, així com d’altres 
administracions públiques, centres d’ensenyament secundari, cicles formatius, 
batxillerat i d’estudis universitaris. 

 
Tipologia d’actes i serveis 

La utilització de la Nau del Ferrocarril es concreta en la realització de tres tipus 
d’actes: 

1) Actes de curta durada (Audicions, meetings, conferències, etc.), fins a 8 hores, 
amb un aforament màxim de 196 persones. 

2) Actes de mitja durada (Reunions gastronòmiques, celebracions, etc.), de 8 a 15 
hores, amb un aforament màxim de 160 persones. 

3) Actes de llarga durada (Concerts i balls), fins a 20 hores, amb un aforament 
màxim de 727 persones. 

 
Les hores d’ocupació màxima indicades a cada apartat fan referència al total del 
còmput d’hores d’utilització de la Nau, incloent muntatge i desmuntatge de la 
infraestructura. En el cas que el còmput final d’hores fos superior, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de poder facturar el diferencial d’hores a l’entitat 
organitzadora, havent de ser assumit el cost d’aquest per part de l’entitat. 

En el cas de festivals musicals, els costos especificats són per dia d’actuació i 
utilització. Així, si un festival dura dos dies, els serveis i els seus costos serien el 
doble. 

En aquest equipament no es podran dur a terme actes de caràcter polític, ni en el seu 
format ni en el seu contingut inherent. L’incompliment d’aquest requisit podrà 
comportar la suspensió de l’activitat. 



 

 
 
 
 
 

 

La Comissió Tècnica de l’Ajuntament té la potestat d’establir a quina tipologia d’acte 
correspon l’activitat  proposada. 

 

Preus 

 Acte tipus 1 Acte tipus 2 Acte tipus 3 
Usuari A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Usuari B 63,00 € 119,00 € 158,00 € 
Usuari C 126,00 € 237,00 € 316,00 € 

 
 
Els preus especificats inclouen els següents serveis: 

Tipus Acte Usuari Hores permanència 
conserge 

1 Tots 8 
2 Tots 15 
3 Tots 20 

 
A més, caldrà que l’entitat organitzadora contracti directament i obligatòriament els 
serveis complementaris als especificats anteriorment que es detallen a continuació: 

Tipus Acte Usuari Servei 
1 i 2 Tots Dos (2) controladors d’accés durant l’horari de l’activitat. 

3 Tots 

Un (1) Vigilant de Seguretat Privada;  
Tres (3) Controladors d’accés;  
Una (1) infermeria mòbil i 2 tècnics/ques en emergències 
sanitàries 

1, 2 i 3 Tots Neteja dels espais interiors i exteriors de la instal·lació. 

1, 2 i 3 Tots 

La Nau té un equip de so i llums preparat i a disposició de 
les activitats que s’hi puguin desenvolupar. L’organitzador 
haurà de contractar i assumir les despeses del servei de 
l’empresa de sonorització d’acord amb les indicacions de la 
Regidoria de Joventut. 

 

Aquesta taxa estarà vigent fins al dia 20 de maig de 2019, data en la qual finalitza el 
conveni per a la cessió d’ús de la Nau del Ferrocarril per la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 21 
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i 
control sanitari 

 

Fins al 2018 el seu contingut era la Taxa per serveis clavegueram. Com que a partir 
de 2019 passa a la nova Ordenança reguladora de Prestacions patrimonials 



 

 
 
 
 
 

 

públiques, aquesta Ordenança Número 17 passa a ser la reguladora de la Taxa per la 
prestació de serveis d’inspecció i control sanitari (abans la Número 24) 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 

Taxa per la prestació del servei de 
comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de 
sang, orina, o altres, com proves de contrast 

 
Nova numeració (abans la Número 25) 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 23 Taxes per utilització privativa o aprofitament 
del domini públic 

 
Nova numeració (abans la Número 26) 
 
 
 

OF 23 - Annex 1 

Entrada de vehicles a través de voreres, passatges o 
de qualsevol altre espai de domini públic municipal, 
així com la reserva de la via pública per a 
l’aparcament exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol classe 

 
Es modifiquen les quotes dels Números 1 a 7: 
 
 Euros 
1.  Per cada gual permanent, per facilitar l’entrada de vehicles en un 

immoble o finca: 
 

a) Fins a 3 metres d’amplada  

D'1 a 6 places d’aparcament ...................................................... 111,00 
De 7 a 25 places d’aparcament .................................................. 222,00 
De 26 a 50 places d’aparcament ................................................ 388,50 
De més de 50 places d’aparcament ........................................... 555,00 

b) De més de 3 metres d’amplada  
D'1 a 6 places d’aparcament ...................................................... 133,10 
De 7 a 25 places d’aparcament .................................................. 266,20 
De 26 a 50 places d’aparcament ................................................ 466,50 
De més de 50 places d’aparcament ........................................... 666,00 

  



 

 
 
 
 
 

 

2.    Els guals temporals gaudiran d’una reducció del 25% sobre les tarifes 
del número 1.  

  
3.   Per la reserva de via pública per a càrrega o descàrrega o per a 

serveis d’establiments comercials, amb limitació horària, per metre 
lineal o fracció. 

 
44,40 

  
4.   Guals en gasolineres o estacions de subministrament de carburants, 

per cada espai diferenciat del domini públic on es realitzi 
l’aprofitament. 

 
643,00 

  
5.   Guals en locals i naus industrials o bé on es desenvolupin activitats de 

manteniment, neteja o reparació de vehicles on realitzin entrades i/o 
sortides de vehicles des de la via pública i no existeixin places 
d’aparcament delimitades com a places individuals:  

- Fins a 100 m2 de superfície del local ................................................ 157,50 
- De 101 a 300 m2 de superfície del local ........................................... 268,00 
- De 301 a 1.000 m2 de superfície del local ........................................ 429,00 
- Més de 1.000 m2 de superfície del local ........................................... 590,00 

  
6.   Per l’entrega de cada clau de pilona als titulars de llicència de guals en 

carrers o zones d’accés restringit al trànsit:  

- Carrers Caputxins i Sant Sebastià .................................................... 13,65  
- Resta de vials de la ciutat ................................................................. 56,75 

  
7.   Per la reserva de via pública per a desencotxar (pujar i baixar) clients 

d'establiments hotelers, amb limitació horària, per metre lineal o 
fracció .................................................................................................... 

 
11,10 

 
  
 
 
 

OF 23 - Annex 2 Activitats a la via pública i a les platges 

 
 
A)  PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC. 

Es modifiquen els preus dels Mòduls: 

 Euros 
Mòdul bàsic 22,75 
Mòdul per a tómboles 3.789,00 

 



 

 
 
 
 
 

 

1. Fires, festes majors i altres festivitats: 

S’afegeix una nova lletra j): 

j) Lloguer vehicles elèctrics m2/dia …............…….......... 0,240 
 

Ocupacions en terrenys de domini públic no municipal o privats 

Es dóna nova redacció: 

La tramitació dels permisos o llicències municipals per realitzar l’ocupació d’aquests 
terrenys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa comportarà una taxa del 15% de 
les tarifes que estableixen els anteriors apartats, amb independència del preu que 
hagin de satisfer al titular del terreny. Aquesta taxa no serà d’aplicació en cas que 
l’ajuntament no realitzi cap intervenció. 

 

2.  Els  circs, o similars 

Es dóna nova redacció al primer paràgraf que regula la fiança: 

Si l’Ajuntament considera que hi pot haver risc d’algun incompliment per part dels 
promotors, es determinarà que dipositin una fiança recuperable de 829,00 Euros per 
respondre de les despeses extraordinàries de neteja i dels desperfectes que es 
poguessin ocasionar amb motiu de la instal·lació del circ. 

 

Es dóna nova redacció al Número 3 i els actuals Números 3, 4, 5 i 6 passen a ser els 
Números 4, 5, 6 i 7, respectivament: 

3. Activitats lúdiques i festives a la via pública  

Actes o celebracions de caràcter veïnal o associatiu de tipus festiu, recreatiu i 
adreçats al lleure o l’entreteniment. 

ZONES Euros / Dia 
A) Plaça de la Vila, plaça de les Neus, plaça de les Cols, plaça 

Soler i Carbonell, rambla Principal, plaça Lledoners, plaça de 
l’Assumpció, plaça del Sagrat Cor i plaça Font i Gumà, plaça 
dels Cotxes, plaça de Soler i Gustems ...................................... 

 
 
 

1.000,00 
B Passeig del Carme, passeig Marítim, passeig de Ribes Roges, 

platges, els mesos de juny, juliol, agost i setembre ................... 1.000,00 
C Passeig del Carme, passeig Marítim, passeig de Ribes Roges, 

platges, resta de l’any ................................................................ 500,00 
D Resta de vies públiques ............................................................. 300,00 
E Activitats organitzades per entitats o associacions sense ànim 

de lucre, o que tinguin un especial interès en la promoció de la 
ciutat (amb independència del lloc) ............................................ 0,00 

 



 

 
 
 
 
 

 

5. Rodatges  

(...) 

Tipus Utilització 

Es dóna nova redacció 

(1) Amb ocupació sense intervenció. 
(2) Amb ocupació + restricció pas vianants parcial i/o reserva d'aparcament 
(3) Amb ocupació + restricció pas vianants total i/o reserva d'aparcament i/o tall de 

trànsit 

 
Tarifes  
 
Es dóna nova redacció 

 

Zona Estacionalitat Tipus 
utilització 

Rodatges 
Publicitaris 

Rodatges 
Cinema o 
Internet 

Reportatges 
Fotogràfics 

A Tot l’any 
(1) 400,00 € 400,00 € 0,00 € 
(2) 1.200,00 € 1.000,00 € 600,00 € 
(3) 1.800,00 € 1.500,00 € 1.100,00 € 

      

B De juny a 
setembre 

(1) 400,00 € 400,00 € 0,00 € 
(2) 1.200,00 € 1.000,00 € 600,00 € 
(3) 1.800,00 € 1.500,00 € 1.100,00 € 

      

B Resta de 
l'any 

(1) 300,00 € 200,00 € 0,00 € 
(2) 600,00 € 500,00 € 400,00 € 
(3) 800,00 € 700,00 € 600,00 € 

      

C Tot l’any 
(1) 200,00 € 100,00 € 0,00 € 
(2) 400,00 € 300,00 € 200,00 € 
(3) 600,00 € 400,00 € 300,00 € 

 

 

B) INDÚSTRIES SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 

Es modifica el preu del Mòdul: 

 Euros 
Mòdul bàsic:  22,75 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

Es dóna nova redacció al Número 5 i s’afegeix el Número 6: 

  Coeficient 
5 Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de 

restauració (food truck o similars) de caràcter temporal, per dia 
d’ocupació ................................................................................... 0,40 

 Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici de les 
taxes que s’hagin de satisfer a altres administracions.  

   
6 Col·locació d’estands, expositors, etc. (amb un màxim de 2 m 

lineals d’ocupació). Per dia d’ocupació ....................................... 1,25 
 
 
 
C) TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Es modifiquen els preus: 

Temporada Categoria Via 
pública 

Euros 
M2/mes (1) (2) (3) 

Alta 
1ª 7,93 25% 35% 50% 

Resta 6,60 25% 35% 25% 

Media 
1ª 3,89 25% 35% 50% 

Resta 2,78 25% 35% 25% 

Baixa 
1ª 1,34 25% 35% 50% 

Resta 1,04 25% 35% 25% 
 
 
Es dóna nova redacció al Número 6 i s’afegeixen tres nous Números 9, 10 i 11: 

6.- L'ocupació del domini públic o de sòl privat d’ús públic amb taules i cadires 
requereix autorització de l’Ajuntament, que s’haurà de demanar abans de l’ocupació, 
acompanyant: 

-  Plànol amb la distribució de les taules i cadires. 

-  Fotografies de l’espai pel qual es demana l’autorització. 

-  Si es tracta de sòl privat d’ús públic, el titular de l’establiment haurà d’acreditar que 
disposa de l’autorització de la resta de propietaris de la comunitat on s’ubica 
l’activitat, mitjançant l’acta de la comunitat de propietaris on es va acordar 
l’autorització. 

La tramitació d’aquesta sol·licitud comportarà la meritació d’una taxa, a satisfer en el 
moment de presentar la mateixa mitjançant autoliquidació, de 50,00 € si es tracta 
d’ocupació del domini públic, i de 100,00 € si es tracta d’ocupació de sòl privat d’ús 
públic. 



 

 
 
 
 
 

 

Cas de concedir-se l’autorització, aquesta origina una situació de possessió precària, 
per aquesta raó l’atorgament de les autoritzacions o llicències és discrecional sense 
que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció. 

Cada any, ja es tracti de nova ocupació, de renovació, o de canvi de titularitat, la 
sol·licitud s’haurà de presentar al llarg dels mesos de gener i febrer. 

(...) 

9.- L’existència de deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament per qualsevol 
concepte en el moment de resoldre els expedients d’autorització de l’ocupació 
motivarà que no s’atorgui o renovi la llicència fins que no estigui al corrent de les 
seves obligacions o s’hagi formalitzat un pla de pagament. En aquests casos s’haurà 
de pagar íntegrament per avançat la quota de la taxa per ocupació del domini públic 
amb taules i cadires prevista en aquest Annex, com a condició prèvia perquè s’atorgui 
o renovi la llicència.  

10.- En el cas que s’autoritzi la sol·licitud quedarà CONDICIONADA a la prestació 
d’una fotocòpia de la Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat que cobreixi 
qualsevol dany que es pugui causar a tercers com a conseqüència del 
desenvolupament de l’activitat de la terrassa autoritzada, amb una cobertura mínima 
de 300.000 €  per sinistre i víctima, i del corresponent rebut pagat vigent a data 
actual.  

11.- Les Terrasses situades en sòl privat d’ús públic es regiran per un protocol 
elaborat pels Serveis Tècnics Municipals. L’Ajuntament té la competència per ordenar 
i autoritzar l’ocupació de l’espai privat i d’ús públic, establint una sèrie de criteris 
adreçats a vetllar per la compatibilitat de l’ús públic i la utilització privada de la via 
publica ocupada per terrasses. 

 
 
D) ALTRES OCUPACIONS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Es modifica el preu del Mòdul i el del Número 9: 

 Euros 
Mòdul bàsic:  22,75 

 
9.  Caixers automàtics, per unitat ..................................................... 910,00 € 

 
 
 
E) MERCADETS, FESTES I FIRES 
 
7. FIRA DE SANT JORDI 

L’actual lletra d) passa a ser la c) i es suprimeix la lletra d). 

Els sol·licitants que, sense prèvia justificació, no s’instal·lin el dia indicat, 
hauran de satisfer una taxa de 30,00 Euros per reserva de l’espai no ocupat. 



 

 
 
 
 
 

 

 

OF 23 - Annex 4 
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

 
 
1. OCUPACIÓ AMB TANQUES, BASTIDES, PUNTALS, CAVALLETS I PALS DE 

CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I TELEFÒNICS 

Es modifiquen els preus: 

 Euros 
A) Tanques de precaució de qualsevol classe, per cada m2 o fracció.. 7,40 

  
B) Bastides, per cada m2 o fracció ....................................................... 5,35 
  
C) Puntals, cavallets i pals de conducció elèctrica i telefònics, per 

element ............................................................................................ 
 

3,30 
 

 

2. OCUPACIÓ AMB MATERIALS, RUNES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANNEXES A LA CONSTRUCCIÓ: 

Es modifiquen els preus: 

       Euros 
A) Materials de construcció per m2 i dia o fracció ............................ 16,10 
B) Runes en sac o en contenidor metàl·lic, per m2 i dia:  

-    Obres Majors ………..……..……….....………………............... 9,15 
-   Obres Menors, Rehabilitació de façanes i obres en règim de 

comunicació prèvia ….............................................................. 4,60 
Les empreses gestores de runes amb conveni amb 
l’Ajuntament gaudiran d’una reducció de fins al 50% d’aquesta 
taxa. 

 

C) Ocupació del domini públic municipal amb altres instal·lacions 
annexes a la construcció, per m2 i dia ......................................... 

 
16,10 

 

 
3.  OCUPACIÓ AMB VEHICLES 

Es modifiquen els preus: 

A)  Per ocupació de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes elevadores, 
que suposin la interrupció total del sentit de la circulació: 

       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció ..................................................... 40,00 
- De 2 a 4 hores .............................................................................. 100,00 
- De 4 hores a 1 dia sencer ............................................................. 180,00 



 

 
 
 
 
 

 

 
B) Ocupació per descàrrega de material de 15 minuts com a màxim:       16,10 

L’aplicació d’aquesta taxa requereix: 
- Que la via ho permeti. 
- La presència al punt concret d'una persona que vetlli per minimitzar les 

molèsties a veïns i usuaris de la via. 
- Que no s’hagi d’elaborar cap avís escrit als veïns. 
 

C) Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes 
elevadores, no incloses a l’apartat anterior: 

       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció ..................................................... 20,00 
- De 2 a 4 hores .............................................................................. 50,00 
- De 4 hores a 1 dia sencer ............................................................. 90,00 

 

Es dóna nova redacció al segon subapartat de la Nota 1) i s’afegeix una nova Nota 
4): 

NOTES: 

1)  (...) 

• La tanca de precaució ha de permetre el pas segur dels vianants i l’accés als 
habitatges, als locals comercials i als guals, sempre que sigui possible. 

4)  Si es preveu que al llarg de l’obra es faran més de 10 talls de les mateixes 
característiques, es pot sol·licitar un conveni on s’aplicarà el 50% de descompte. 

 
 

4.  SENYALITZACIONS 

Es modifiquen els preus: 

       Euros / 
Servei 

a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament i/ o tall de 
carrer, sempre que només requereixi una sola tanca per a 
mudances o activitats assimilables ................................................ 32,60 

b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 
vehicle que suposi la interrupció total de la via pública .................. 100,00 

c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 
vehicle que suposi la interrupció parcial de la via pública .............. 66,50 

 

NOTES COMUNES: 

Es modifica el preu de l’apartat 2.1) i es dóna nova redacció a l’apartat 2.2): 

2.1) Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament: 

   Per plaça i dia ................................................................ 0,70 € 
 



 

 
 
 
 
 

 

2.2) Quan l’ocupació de la via pública per les característiques del tall, suposi 
l’anul·lació de places d’aparcament regulat, tant per ocupació parcial, com per tall 
total de carrer, la quota establerta a liquidar, s’incrementarà amb el total de 
places afectades dins el tram de carrer tallat, segons les quantitats següents: 

Durada Zona 1 Zones 2 i 6 Zona 3 Zones 4 i 7 Zona 5 
Mig dia (matí o tarda) 4,60 € 3,00 € 1,75 € 4,90 € 2,55 € 
Dia sencer 9,25 € 6,00 € 3,35 € 9,70 € 5,00 € 

 

 La fixació de les vies públiques a cada zona serà l’establerta a l’Ordenança 
Fiscal número 15 reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles.  

 
 
 
 
 

ANNEX  2 (Acord Segon) 
 

 

Ordenança reguladora Preus Públics (OPP) 

 

Nova redacció nom (abans la Número 29) 
 
 
 

OPP - Annex 1 ENSENYAMENTS EN RÈGIM ESPECIAL A LES 
ESCOLES MUNICIPALS 

 

1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 

S’afegeixen els Preus públics següents: 

LLOGUERS EUROS 
- Lloguer d’instruments a l’alumnat, per curs .................................. 50,00 

Els alumnes hauran de dipositar una fiança de ......................... 60,00 
  
- Lloguer bucs d’assaig amb instrument a l’alumnat, per curs ....... 50,00 

Els alumnes hauran de dipositar una fiança de ......................... 60,00 
  
- Lloguer bucs d’assaig (no alumnat), per hora:  

Sense instrument ....................................................................... 2,50 
Amb instrument .......................................................................... 5,00 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 

S’afegeixen els Preus públics següents: 

 EUROS 
Materials tallers: 
 

 

- Tall i confecció .............................................................................. 12,00 
  - Art I, Art II, i Còmic ....................................................................... 27,00 
  - Ceràmica ...................................................................................... 30,00 
  - Gravat, Fotografia, Pintura, Dibuix artístic i altres ........................ 25,00 
    Preparatori ..................................................................................... 32,00 

 
Tallers monogràfics: Entre 50,00 i 300,00 €, en funció del cost del professorat 

i els materials que s’hagin d’utilitzar. 
 
 
4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 

A) ESPORTIU LA PISCINA 

Es dóna nova redacció: 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual):   

1 dia setmana (P3, P4) .................................................. 20,90 € 20,90 € 
1 dia setmana (P5) ........................................................ 20,90 € 14,49 € 
1 dia setmana (1r primària) ........................................... 14,97 € 7,49 € 
1 dia setmana (2n primària en endavant) ...................... 16,48 € 16,48 € 

Natació extraescolar i Natació adaptada terapèutica 
(import mensual): 1 

Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana .... 24,78 € 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana .. 20,01 € 
Cursets adults 1 dia / setmana ...................................... 26,50 € 
Cursets adults 2 dies / setmana .................................... 53,01 € 

Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................. 29,48 € 
Curset infantils ............................................................... 23,27 € 
Curset adults ................................................................. 31,56 € 

1 – Tarifa mensual per alumne 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne només per empadronats a Vilanova i la 

Geltrú 
3 – Tarifa curset de 2 setmanes amb 10 sessions 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 

Es dóna nova redacció: 

Cursets natació i Natació adaptada 
terapèutica Nens (€ / mes) Abonat Fill abonat No abonat 

Nadons --- 29,42 € 66,42 € 
Petits 1 dia/setmana --- 27,48 € 33,69 € 
Infantils 1 dia/setmana 7,91 € 26,85 € 31,12 € 
Cursets natació i Natació adaptada 

terapèutica Adults Abonat Abonat 
+60 anys No abonat 

Adults 1 dia/setmana (Euros/Mes)      32,10 €       26,85 €       39,26 €  
Adults 2 dies/setmana (Euros/Mes)      51,66 €       41,58 €       62,24 €  
Exercici aquàtic pre i post-part (Euros / 
Trimestre)    154,50 €  ---    196,27 €  
 

Activitats Infantils de Sala Abonat Fill abonat No abonat 
Expressió Corporal      15,08 €       49,24 €       60,80 €  
PdG Dance I      15,08 €       49,24 €       60,80 €  
PdG Dance II      15,08 €       49,24 €       60,80 €  
Fitness Jove      15,08 €       49,24 €       60,80 €  

 
Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 

- Nadons: fins als 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 17 anys. 
- Adults: els de 18 o més anys. 

 
 
 

OPP - Annex 2 UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
Els apartats Bonificacions, Equipaments, Personal i Extres situats després del 
Número 3 es substitueixen per les Notes Comunes següents 

NOTES COMUNES ALS ANTERIORS NÚMEROS 1, 2 i 3 

A) Bonificacions 

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 

organitzades o coordinades per la Regidoria d’Esports 
 

50 % 

 
B) 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 de què disposa el recinte, establint-se un temps d’ús mínim d'una 
hora o fracció que ha d’incloure la preparació i el tancament, excepció feta de les 
pistes d’atletisme per a entrenaments i usos esportius, a les quals el temps d’ús 
mínim d'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. 
 
C) 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. 

 
D) Consergeria 

Quan la utilització de les instal·lacions esportives es realitzi en horaris en què no 
es disposi de servei de consergeria, al cost del lloguer de la instal·lació s’haurà 
d’afegir el cost de la consergeria segons els preus següents: 

 Dia feiner .............................  28,00 € / hora o fracció 
 Dia festiu .............................  30,60 € / hora o fracció 
 
E) Neteja 

Quan la utilització de les instal·lacions esportives necessiti servei de neteja, al 
cost del lloguer de la instal·lació s’haurà d’afegir el cost de la neteja, calculat 
d’acord amb el temps que determinin els gestors de la instal·lació, segons els 
preus següents: 

 Dia feiner .............................  28,00 € / hora o fracció 
 Dia festiu .............................  34,22 € / hora o fracció 
 
F) Extres 

A la utilització de les instal·lacions s’inclouran els extres que es generin per 
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. 

Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la 
quantia de la qual es calcularà en funció de la utilització. 
 
G) Preu Total 

El preu total a satisfer pels usuaris serà el resultat de sumar al preu del lloguer de 
la instal·lació, els preus, si procedeixen segons la regulació anterior, de 
consergeria, neteja, extres, percentatge de recaptació i fiança. 

 
S’afegeixen els Preus públics del Circuit municipal de ciclisme, que passa a tenir el 
Número 4, i els actuals Números 4 a 8 passen a ser els Números 5 a 9 
respectivament: 
 
 

4) CIRCUIT MUNICIPAL CICLISME 

  
  (1) Euros  

 
(2) Euros 

• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora ................................... 120,30 201,00 
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial)....  133,40 223,00 
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora .............................. 481,00 825,00 
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora (amb llum 

artificial) .......................................................................... 
 

503,00 
 

825,00 
   
USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI ESTABLERT   
• Expedició targeta identificativa .................................. 1,50 1,50 
   
• Tiquets i Abonaments Adults:   

- Tiquet diari ................................................................. 2,20 2,20 
- Abonament mensual .................................................. 14,05 14,05 
- Abonament trimestral ................................................ 29,00 29,00 
- Abonament anual, federats ....................................... 43,50 43,50 
- Abonament anual, no federats .................................. 43,50 89,55 
- Abonament 10 entrades............................................. 16,20 16,20 

   
• Tiquets i Abonaments Joves:   

- Tiquet diari ................................................................. 1,85 1,85 
- Abonament mensual .................................................. 10,70 10,70 
- Abonament trimestral ................................................ 22,05 22,05 
- Abonament anual, federats ....................................... 33,10 33,10 
- Abonament anual, no federats .................................. 33,10 66,20 
- Abonament 10 entrades............................................. 11,90 11,90 



 

 
 
 
 
 

 

 
(1) Tarifa reduïda: Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la 

Geltrú. 
(2) Tarifa normal: Resta d’usuaris. 

 

 

6) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 
PARC DEL GARRAF 

    Es modifiquen els Preus i es treu la indicació de l’IVA: 

 

Matrícula 
(1) 

 Tot el 
dia 

Matins i 
caps de 
setmana 

Migdia (2) 

Adults      58,13 €      48,33 €  
     
39,22 €       39,22 €  

Infantils      52,82 €      26,28 €  --- --- 
Jove 25      58,13 €      39,23 €  --- --- 

Majors de 65 anys      52,82 €      38,20 €  
     
28,88 €  --- 

Pensionistes      52,82 €      47,23 €  
     
36,34 €  --- 

Bonus aturats + 1 any      29,07 €      24,52 €  --- --- 
Quota atur      58,13 €     108,92 €  --- --- 
Tarifa Plana Cap de família      58,13 €      48,33 €  --- --- 
Segon familiar major de 16 anys      31,58 €   --- --- --- 
Segon familiar menor de 16 anys      58,13 €   --- --- --- 
Tercer familiar major de 16 anys      58,13 €   --- --- --- 
Quota Empreses      58,13 €      33,59 €  --- --- 
Quota Agents Policials      52,82 €    31,05 €  --- --- 
Baixa temporal ---      12,45 €  --- --- 

 
 

 
   

Quotes a extingir (3): Tot el dia  Matins Vespre Migdia 

Low Cost --- 
 

  32,56 €  
     
37,57 €       37,57 €  

Majors de 60 anys      38,20 €    28,88 € --- --- 
Jove (16 A 29 ANYS)      39,23 €   --- --- --- 
Antics      29,97 €   --- --- --- 
Natació infantil      16,50 €   --- --- --- 
Natació 2009-2012      29,97 €   --- --- --- 
Majors de 60 anys (antics)      20,49 €   --- --- --- 

 (1) La matrícula a satisfer és la individual per cadascun 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. 

 (3) Aquestes modalitats d’abonaments no són accessibles (Matrícula no 



 

 
 
 
 
 

 

accessible) a noves persones i s’extingiran en el moment que no existeixi 
cap persona antiga abonada en la modalitat d’abonament. 

  
 Sobre les tarifes indicades es podran aplicar reduccions de fins al 100% 

en campanyes de captació d’abonats. 
 
 
7) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS: 

Es modifiquen els Preus i es treu la indicació de l’IVA: 

   (1)     (2) 
Adults Entrada Instal·lació        8,23 €         8,23 €  
Infantils Entrada Instal·lació        4,03 €         4,03 €  
Menors 5 anys   Gratuït Gratuït 
Lloguer d’armariets, per mes        5,12 €         5,12 €  
Lloguer d’armariets, dipòsit      11,77 €       11,77 €  
Lloguer de tovallola        1,01 €         1,04 €  
Bonus lloguer de tovallola, per mes      12,61 €       12,61 €  
3D      10,87 €       10,87 €  
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’      36,89 €       36,89 €  
Entrenador personal, preu no abonat, per sessió 60’      46,12 €       46,12 €  
Reposició carnet        4,31 €         4,31 €  
Despeses rebut retornat        1,98 €         1,98 €  
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP      49,32 €       49,32 €  
Pilates, preu abonat per sessió de 60’      44,30 €  --- 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’      54,09 €  --- 
Petit parc, nen abonat, per tarda ---        1,04 €  
Petit parc, fill/filla abonat, per hora ---        1,04 €  
Petit parc, nen no abonat, per hora ---        2,08 €  
Bonus petit parc, per mes ---      10,52 €  
Activitat Club spinning, per mes ---        5,89 €  
Activitat Club Caminades, per mes ---        5,89 €  

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

 
 
 

OPP - Annex 8 Neàpolis 

 
Equipaments i Serveis: 

Es dóna nova redacció: 

Neàpolis ofereix els següents equipaments i serveis:  
1.-  Utilització de l’Auditori. 
2.-  Utilització del Plató. 



 

 
 
 
 
 

 

3.-  Utilització d’altres espais. 
4.-  Utilització espai Emprenedors. 
5.-  Viver d’empreses Crea&Co. 
6.- Cessió Boxs empresarials. 
7.-  Utilització de l’aparcament de l’edifici. 
8.- Allotjaments en el Centre de processament de dades. 
9.-  Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior. 

 
 
1.- AUDITORI 

Es dóna nova redacció al primer paràgraf i a l’apartat dels preus: 

Auditori amb graderia inclinada i en un sol espai. Preparat per a la realització de 
conferències, presentacions, cinema, etc. Pantalla 5m, pati de butaques numerades. 
Escenari de 7,14m x 2,65m. Sala amb terra de parquet amb un fòrum de 200 
persones amb 4 places per a minusvàlids. 

L'auditori disposa d'un tècnic responsable de luminotècnia i so, i compta amb un 
camerino. 

 

Lloguer auditori     1/2 Dia    1 Dia 
Empreses 541,60 € 974,10 € 
ESAL (Entitat sense afany de lucre) 325,40 € 541,60 € 
Ajuntament 189,70 € 325,40 € 

Altres serveis       1/2 Dia    1 Dia 
Personal tècnic (OBLIGATORI), mínim 4 hores 100,00 € 200,00 € 
Cabina traducció simultània 108,10 € 108,10 € 
Neteja Auditori 66,00 € 66,00 € 

 
 
2.- PLATÓ 

Es dóna nova redacció a l’apartat dels preus: 

Lloguer Plató per rodatges     1/2 Dia    1 Dia 
Dia rodatge  380,00 € 650,00 € 
Dia de preparació i desmuntatge  380,00 € 542,00 € 
KW 0,64 € 0,64 € 
Neteja plató 109,70 € 109,70 € 

Lloguer Plató com a Sala        1/2 Dia    1 Dia 
Per a activitats que no siguin rodatges 200,00 € 300,00 € 
Neteja Auditori 66,00 € 66,00 € 

Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

3.- ALTRES ESPAIS 

Es dóna nova redacció: 

 Usuaris Fixos Usuaris Ocasionals 
 1 h. ½ dia 1 dia 1 h. ½ dia 1 dia 

AVANT SALA CREA&CO 16,00 45,00 77,00 32,00 95,00 154,00 
AVANT SALA 2a PLANTA 11,25 31,5 54,05 22,5 63 108,10 

MIRADOR NEÀPOLIS       
- Empreses   108,00 190,00  216,25 379,45 
- Esal (entitat sense afany 
de lucre)   65,00 114,00  129,55 227,45 

- Ajuntament      76,00 140,75 
SALES DE REUNIONS  10,00 31,00 51,00 20,00 61,20 102,00 
SALA FORMACIÓ 12,50 35,00 60,00 25,00 70,00 120,00 

Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent  
 

Descomptes per a usuaris fixos, en funció dels dies contractats, per a empreses 
externes i Esal: 

     Període Descompte 
2 dies 5% 
3 dies 10% 
4 dies 15% 
5 dies o més 20% 

 
 
4.- ESPAI EMPRENEDORS 

Es dóna nova redacció: 

A) Taula COWORK Usuaris fixos  

Primer any .................................................................................... 127,50 € 
Segon Any .................................................................................... 153,00 € 

Tercer Any .................................................................................... 178,50 € 
  

B) Taula COWORK Usuaris ocasionals  
Bonus 25H ................................................................................... 30,00 € 
Bonus 5 dies ................................................................................ 50,00 € 
Bonus 1 dia .................................................................................. 15,00 € 
Bonus 1H ..................................................................................... 8,00 € 

 
La quota inclou els serveis Espai cowork (una taula i cadira per projecte), sales de 
reunions, accés a Internet, serveis de recepció, correspondència i paqueteria, 
seguretat, directori d’empreses dinàmic, domiciliació comercial, accés a tots els 



 

 
 
 
 
 

 

esdeveniments gratuïts organitzats a Neàpolis, accés a la xarxa interna i plataforma 
online. 

 
C) Domiciliació social ...................................................................... 40,80 € 

Serveis que inclou:  
- Recepció i avís correu i missatgeria.  
- 3h al mes gratuïtes de reserva de les sales reunions (prèvia 

reserva).  

- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a Neàpolis.  
- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online.  

  
D) Impressions  

B/N .................................................................................................... 0,04 € 
Color ................................................................................................. 0,14 € 
  

E) Contractació pack extra d’Internet  
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. 

 

  
Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent  

 
 
5.- VIVER D’EMPRESES CREA&CO 

 (...) 
 
 
6.- CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS 

Es modifica el preu del consum elèctric: 

Espais cedits a empreses de component tecnològic i creatiu, que no provenen del 
cowork amb contractes, com a mínim, bianuals. 

 

 Euros m2/mes 
   Cessió espai + despeses comunes 11,15 

Consums elèctrics propis 1,50 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

7.- APARCAMENT 

Es dóna nova redacció: 

Segons utilitari i període Usuaris Fixos Externs 
 Sense IVA Sense IVA Amb IVA 
Cotxe 24H 41,32 € 51,86 € 62,75 € 
2 Cotxes 33,05 € --- --- 
Moto 12,71 € 21,08 € 25,50 € 

 Bonus    
50 hores 13,00 € --- --- 
100 hores 21,00 € --- --- 
150 hores 28,81 € 37,93 € 45,90 € 
180 hores 32,21 € 42,15 € 51,00 € 
220 hores 35,95 € 46,36 € 56,10 € 

Rotació, per hora 0,85 € 1,70 € 2,06 € 
Usuaris puntuals (tiquets amb IVA 
inclòs)    

1 dia 5,00 €   
1 setmana 18,00 €   
1 mes 50,00 €   
Dia addicional 2,60 €   

 
 
8.- ALLOTJAMENTS EN EL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES 

 (...) 
 
 
9.- ALLOTJAMENTS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE NEÀPOLIS I   

LA SEVA SALA TÈCNICA EXTERIOR 

 (...) 
 
 
 
 

OPP - Annex 10 SERVEIS IMET 

 
1.-  FORMACIÓ AERONÀUTICA 

Es dóna nova redacció a les lletres B) i C), i s’afegeix una nova lletra D): 



 

 
 
 
 
 

 

B)  Preus públics dels exàmens de mòduls complets per als alumnes que no cursin 
presencialment la formació i per a les segones convocatòries dels alumnes que 
sí cursin presencialment la formació: 

 

C) Preus públics dels exàmens per aixecar diferències o limitacions: 

Mòdul Examen Examen Examen + 
Plataforma 

2 Física  
Aixecament Diferències  (2.4) (B1) 30,00 € 40,00 € 

3 Fonaments d’electricitat     
Aixecament Diferències (3.18) (B1) 30,00 € 40,00 € 

4 Fonaments d’electrònica    
Aixecament Diferències  (4.2,4.3a) (B1) 30,00 € 40,00 € 

5 
Tècniques digitals. Sistemes d’instruments 
electrònics 
Aixecament Limitacions (B1) 60,00 € 100,00 € 

9A Factors humans 
Aixecament Diferències (B1) 30,00 € 50,00 € 

10 
Legislació aeronàutica  
Aixecament Diferències  (10.1, 10.2, 10.3, 10.5a, 
10.6) (B1) 45,00 € 80,00 € 

11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de 30,00 € 40,00 € 

Mòdul Examen Examen Examen + 
Plataforma 

1 Matemàtiques 45,00 €  80,00 €  
2 Física 75,00 €  130,00 €  
3 Fonaments d’electricitat 75,00 €  130,00 €  
4 Fonaments d’electrònica 30,00 €  50,00 €  

5 Tècniques digitals.  Sistemes d’instruments 
electrònics 60,00 € 100,00 €  

6 Materials, equips i eines 110,00 € 180,00 € 
7A Pràctiques de manteniment (test) 100,00 € 

200,00 € 
7A Pràctiques de manteniment 

(desenvolupament) 50,00 € 
8 Aerodinàmica bàsica 30,00 € 50,00 € 

9A Factors humans (test) 30,00 € 
50,00 € 

9A Factors humans (desenvolupament) 20,00 € 
10 Legislació aeronàutica (test) 55,00 € 

100,00 € 
10 Legislació aeronàutica (desenvolupament) 20,00 € 

11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions 
de turbina 200,00 € 350,00 € 

15 Motors de turbina de gas 140,00 € 230,00 € 
17A Hèlixs 45,00 € 80,00 € 



 

 
 
 
 
 

 

turbina. Aixecament Limitacions (11a.18) (B1.1) 

11A 
Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de 
turbina.  Aixecament Diferències (11.7.a, 11.7.b, 
11.17) (B1.1) 35,00 € 60,00 € 

11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de 
turbina.  Aixecament Diferències (11.2 y 11.3)  35,00 € 60,00 € 

15 Motores de turbina de gas  
Aixecament Diferències  (15.17) 30,00 € 40,00 € 

17A Hèlixs 
Aixecament Diferències 45,00 € 80,00 € 

 

D) Preus públics de la normativa de l’EFAV d’acord amb el Reglament (UE) Núm. 
1321/2014 de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA): 

 
 
 

OPP - Annex 12 SERVEIS FUNERARIS 

 
Fins al 2018 el seu contingut era Serveis funeraris. Com que a partir de 2019 passa 
a la nova Ordenança reguladora de Prestacions patrimonials públiques, aquest Annex 
12 passa a contenir els Preus del Consorci de Serveis a les Persones (abans Annex 
13). 

 
 

OPP - Annex 13 FIRES DE VILANOVA 

 
Nova numeració (abans Annex 14) 

Es dóna nova redacció: 

1. TARIFES ESTANDS 

Tipus Estand EUROS 
Estand 3x3 (Espai promoció)                  695,45 

Classes extraordinàries de formació teòrica per 
assolir el percentatge d’assistència ............................ 40,00 € per hora de classe 
Classes extraordinàries de formació pràctica a l’EFAV 
per assolir el percentatge d’assistència ...................... 40,00 € per hora de classe 

Matrícula de mòduls solts ........................................... 4,50 € per hora de mòdul 

Expedició d’un duplicat del títol “Certificat de 
reconeixement” ........................................................... 25,00 € duplicat 



 

 
 
 
 
 

 

Estand 4x3 (Espai promoció)                  927,27 
Estand 3x3 (Espai alimentació)                818,18 
Estand 4x3 (Espai alimentació)              1.090,91 
Estand 3x3 (Espai automoció)                613,64 
Estand 4x3 (Espai automoció)                818,18 
Estand 2x2 (Espai d’entitats)                   236,36 
Espai per parada 3x3 d’artesania            145,45 
Espai parada artesania (m. addicional)    49,09 
Espai lliure automoció (m2)                    9,09 
Espai lliure comercial (m2)                      45,45 
Espai food truck (ml)**                              45,45 

**Al preu de l’espai food truck se li ha d’afegir l'increment de la potència 
sol·licitada. 

 

2. MOBILIARI 

Tipus Mobiliari EUROS 
Tarima modular 7,50 
Moqueta (color a determinar) 6,60 
Cadira PVC negra (50x50x80) 13,05 
Cadira de PVC blanca (50x50x80) 13,05 
Tamboret negre (35x80) 30,15 
Taula rodona blanca (80x75) 35,20 
Taula de despatx blanca (132x38x74) 52,85 
Taula aeroport (60x110) 44,00 
Taula plegable 183x76 Trans. 15,00 
Moble de fulletons 2 portes fusta (51x42x80) 43,20 
Taulell blanc 100 (100x50x86) 100,00 
Taulell blanc 100 amb clau (100x50x86) 115,00 
Taulell vitrina blanc (100x50x86) 150,00 
Prestatge modular 100x25cm 22,20 
Prestatge modular 100x50cm 22,20 
Prestatge modular inclinat blanc 24,00 
Panell d’aglomerat 60,00 
PVC Paret de 95x250cm blanc 24,25 
PVC Paret de 95x292cm blanc 42,15 
PVC Paret de 95x250cm entapissada 54,30 
Nevera 90,00 
Focus 400w baix consum, sector automoció 75,00 
Focus quars 500w negra 55,00 
Base endoll doble 220V 500w 35,00 



 

 
 
 
 
 

 

Instal·lació presa d’aigua-desaigua 162,00 
Increment potència:  

De 1.000w a 3.000w 90,00 
De 4.000w a 6.000w 120,00 
De 6.000w a 10.000w 140,00 

 

3. Altres fires organitzades per l’ajuntament 

Lloguer de carpa 3x3 amb tarima i connexió llum 180,00 € 
 
NOTES 

A) A tots els preus indicats se’ls ha d’afegir l’IVA corresponent. 

B) Estaran exempts de pagament: 

• Les associacions i entitats sense ànim de lucre que ho sol·licitin condicionat a la 
disponibilitat d’espais i als criteris de la Fira. 

• Les organitzacions firals en les que l’Ajuntament sigui co-organitzador i que 
seran regulades pel corresponent conveni de col·laboració. 

 
 
 

OPP - Annex 14 
SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS I AL CASAL 
MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
Nova numeració (abans Annex 15) 
 
 
 
S’afegeix un nou Annex amb el Número 15: 

OPP - Annex 15 
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS AL TEATRE PRINCIPAL I A 
L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 

 

PREUS ENTRADES: 

  Euros 

a) Espectacles infantils i familiars de música, teatre, circ i dansa: De 3,00 a 12,00

b) 
 

Espectacles de música, teatre, circ i dansa de petit - mitjà 
format i/o repartiment: De 6,00 a 18,00

c) 
 

Espectacles de música, teatre, circ i dansa de mitjà-gran 
format i/o repartiment: De 10,00 a 30,00

 



 

 
 
 
 
 

 

La categoria de l'espectacle o activitat vindrà predeterminada per la naturalesa i 
costos de l’activitat.  

 
ABONAMENTS 

S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les 
entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament: 

→ 7 espectacles o més en proporció 50% de teatre i música: 40% 
→ 5 espectacles en la proporció 3/2, és a dir 3 de teatre i 2 de música o 

viceversa: 30% 
→ 3 espectacles de teatre, dansa o circ: 25% 
→ 3 espectacles de música: 25% 
→ Espectacles infantils i familiars: 30€ 
→ Concerts de la Camerata Eduard Toldrà: 30%  

 
DESCOMPTES 

En totes les actuacions s’establirà una reducció del preu de les entrades en format de 
descompte. Els descomptes són per a ús personal i intransferible dels titulars dels 
carnets corresponents. Els descomptes s’apliquen sobre els preus a taquilla i són 
vàlids per a entrades superiors a 8 €. Els descomptes no són acumulables ni vàlids 
per a la compra d’abonaments ni s’aplicaran a espectacles per a públic familiar. Les 
entrades de preu únic no tenen descomptes, excepte les entrades de grup.  

Els descomptes s’agrupen segons les següents tipologies: 

� Descompte del 10% a: 

• Els titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona. 

• Membres de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
• Grups organitzats d’espectadors a partir de 10 persones, amb reserva prèvia. 
• Alumnes de català per a adults. 
• Participants en el programa Voluntariat per la llengua del Consorci per la 

Normalització Lingüística. 
 

� Descompte del 20% a: 

• Grups organitzats d’alumnes d’escoles de música, teatre o dansa de Vilanova 
i la Geltrú i a grups d’entitats de música, teatre o dansa de Vilanova i la Geltrú, 
amb les condicions següents: 
- Reserva prèvia. 
- Que les entrades siguin d’import igual o superior a 6,00 €. 
- Que no es tracti d’espectacles per a públic familiar. 

 
� Descompte del 25% a: 

• Joves de fins a 25 anys, prèvia presentació del DNI. 
• Posseïdors del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya. 



 

 
 
 
 
 

 

• Titulars de la targeta TresC (2 entrades per soci). 
• Famílies nombroses i monoparentals, presentant el carnet acreditatiu 

corresponent.  
 
� Descompte del 40% a: 

• Titulars del Carnet Actiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
• Majors de 65 anys, prèvia presentació del DNI. 
• Jubilats o pensionistes, i per a les persones en situació d’atur, prèvia 

presentació de la justificació documental de la situació.  
 
� Entrades a 5,00 €: 

• Socis de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, prèvia 
presentació del carnet AADPC. Donat el cas que el professional assisteixi 
acompanyat, aquesta segona entrada tindrà el 50% de descompte del preu 
real, que mai podrà ser inferior a 5,00 €. Aquests descomptes s’aplicaran tots 
els dies de la setmana. Aquestes entrades només es podran adquirir a 
taquilles del Teatre 30 minuts abans de l’inici de la funció, sense reserva 
prèvia i sempre que hi hagi disponibilitat d’aforament a la sala. Aquest acord 
de descompte només és vàlid per a les localitats de platea del Teatre i llotges 
centrals. 

• Els alumnes de l’Escola Conservatori de Música Mestre Montserrat de 
Vilanova i la Geltrú (ECMMM), així com la resta d’escoles de música de la 
ciutat (autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya), en tots aquells concerts que no estan exclosos de descomptes. 
També tindran la possibilitat d’adquirir una entrada gratuïta als concerts de la 
Camerata Eduard Toldrà, formació resident a l’Auditori Eduard Toldrà. 
Aquests descomptes només són vàlids per a les entrades de l’Auditori. 
Aquestes entrades només es podran adquirir a les taquilles de l’Auditori el 
mateix dia del concert, sempre que hi hagi disponibilitat d’aforament a la sala.  

 
 
 
 

ANNEX  3 (Acord Tercer) 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS 
PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES (OPPPNT) 

 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 31, 133.2 i 142 de la Constitució, la Disposició Addicional 
Primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i l’article 20.6 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, aquest Ajuntament estableix les Prestacions 
patrimonials públiques no tributàries per la prestació dels serveis que tot seguit es 
relacionen, i que es regiran per aquesta Ordenança: 

-  Subministrament municipal d’aigua potable. 

- Serveis de clavegueram. 

- Serveis al cementiri municipal. 

- Serveis funeraris. 
 
 
Article 2. Pressupostos de fet 

Constitueixen els pressupostos de fet de les prestacions patrimonials regulades a la 
present ordenança: 

a) La prestació per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú dels serveis de 
distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets d’escomesa, i de 
distribució, instal·lació, utilització i manteniment de comptadors. 

b) La prestació per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú dels serveis de: 
• Neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa municipal de 

clavegueram amb independència, en tots els casos, de la intensitat i la 
freqüència amb què s’utilitzi. 

• Vigilància especial de claveguerams particulars. 
• Construcció d’escomeses de clavegueram. 

c) La prestació per la societat Gestió Integral Cementiris de Nomber SL (Altima 
Serveis Funeraris Integrals) dels serveis de cementiri municipal, inclosos els 
serveis de conducció de cadàvers, i altres serveis funeraris. 

 
 
Article 3. Obligats al Pagament 

Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats recollits a 
l’article anterior. 
 

Article 4. Meritació 

Les prestacions patrimonials regulades a la present ordenança es meriten en el 
moment en què s’iniciï la prestació dels serveis que constitueixen els pressupostos de 
fet regulats a l’article 2. 
 
 

Article 5. Tarifes 

Les tarifes resten fixades en els annexos de la present ordenança. 

Tots els preus indicats són sense IVA. 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
Article 6. Facturació de les tarifes 

1. Les tarifes pels serveis prestats per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
es facturaran trimestralment mitjançant rebut. 

2. Les tarifes pels serveis prestats per Gestió Integral Cementiris de Nomber SL 
(Altima Serveis Funeraris Integrals), es facturaran al moment de practicar-se la 
prestació dels serveis. 
 
Disposició Addicional 

Donat que el règim jurídic substantiu bàsic aplicable a les “prestacions patrimonials 
de caràcter públic no tributari” encara no ha estat desenvolupat, i que la normativa 
existent només està constituïda per la Disposició Addicional Primera de la Llei 
50/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i amb caràcter específic per a les 
Entitats Locals, en el nou apartat 6 de l’article 20 del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), i fins que no es 
realitzi aquest desenvolupament, seran d’aplicació supletòria a les previsions de la 
present Ordenança les determinacions sobre implantació, gestió, inspecció, 
recaptació i revisió en via administrativa establertes per a les taxes a la normativa 
vigent. 
 
Disposició Final 

La present Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 22 d’octubre de 
2018, entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
 
 

OPPPNT - Annex 1 

TARIFES DELS SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ I 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, INCLOSOS ELS DRETS 
D’ESCOMESA, I DE DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ, 
UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DE COMPTADORS 

 
 

Tipus de Facturació Euros 
COMPTADOR DOMÈSTIC (*)   

Quota de servei Euros/Mes 7,1779 
Primer Bloc Euros/m3 (fins a 18 m3/Trimestre) 0,4669 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,9368 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,3908 
Quart Bloc Euros/m3 (més de 54 m3/Trimestre) 1,8334 
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/m3 1,1847 



 

 
 
 
 
 

 

(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament, l’abonat 
pot demanar l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a 
raó de 6 metres cúbics per trimestre, i del tercer a raó de 12 
metres cúbics per trimestre, per cada resident acreditat que 
excedeixi de tres  

  
COMPTADOR DOMÈSTIC TARIFA REDUÏDA (*)   

Quota de servei Euros/Mes 5,1140 
Primer Bloc Euros/m3 (fins a 18 m3/Trimestre) 0,3327 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,6431 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,2728 
Quart Bloc Euros/m3 (més de 54 m3/Trimestre) 1,6779 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament, l’abonat 

pot demanar l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a 
raó de 6 metres cúbics per trimestre, i del tercer a raó de 12 
metres cúbics per trimestre, per cada resident acreditat que 
excedeixi de tres  

  
 
COMPTADOR COMERCIAL   

Quota de servei Euros/Mes 8,6822 
Primer Bloc Euros/m3 0,5263 
Segon Bloc Euros/m3 1,1847 
Tercer Bloc Euros/m3 2,0139 
  

COMPTADOR INDUSTRIAL   
Quota de servei Euros/Mes 14,3370 
Primer Bloc Euros/m3 0,5263 
Segon Bloc Euros/m3 1,1847 
Tercer Bloc Euros/m3 2,0139 
  

COMPTADOR REC - PISCINES   
Quota de servei Euros/Mes 14,3370 
Primer Bloc Euros/m3 0,6312 
Segon Bloc Euros/m3 1,1847 
Tercer Bloc Euros/m3 2,0139 
  

COMPTADORS PROVISIONALS  
Quota de servei Euros/Mes 7,1779 
Primer Bloc Euros/m3 (fins a 18 m3/Trimestre) 2,3359 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 2,9173 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 3,3392 
Quart Bloc Euros/m3 (més de 54 m3/Trimestre) 3,7587 
  

COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES   
Boc únic alta, Euros/m3 0,9280 
Bloc únic serveis municipals, Euros/m3 0,3512 



 

 
 
 
 
 

 

Consum per a ús contra incendis no justificat, Euros/m3 1,0663 
Consum per fuites involuntàries (art. 43 Reglament), a preu de segon 
bloc de cada ús  
  
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT   

Aforament domèstic Euros/m3 1,6696 
Aforament domèstic baix ingrés Euros/m3 1,1461 
Aforament propietat Euros/m3 1,6101 
Aforament famílies nombroses Euros/m3 1,3752 
Aforament propietat famílies nombroses Euros/m3 1,3262 
Aforament industrial-comercial-rec-piscines 2,2519 
  

MANTENIMENTS ESCOMESES  
Manteniment comptador ordinari, Euros/Trimestre 3,2754 
Manteniment comptador especial NT(Telecom), Euros/Trimestre 6,9226 
Manteniment aforament (sector pressió provisional) €/Trimestre 4,3564 
Manteniment aforament (Sector Pressió Definitiva) €/Trimestre 8,2225 
  

ALTES DE SERVEIS I ALTRES  
Dret d’alta (comptador) 67,78 
Drets de bateria de comptador (alta per pis) 123,17 
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) 520,99 
Drets de comptador domèstic de 13 mm  (per pis) 152,88 
Drets de comptador domèstic de 13 mm (habitatge unifamiliar) 445,35 
Arqueta per un comptador domèstic de 13 mm (vorera) 184,58 
Arqueta per dos comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 282,15 
Arqueta per tres comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 306,76 
Trasllat de portella de comptador 488,90 
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa 468,50 
Trasllat de títol de propietat 0,00 
Canvi de nom del contracte 0,00 
Revisió Anual d’instal·lacions 34,01 
Tramitació impagats primer nivell 1,40 
Tramitació impagats segon nivell 6,81 
Tarifa per Inspecció d’instal·lacions 47,67 
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) 44,18 
Drets d’ús contra incendis DN 25 (per dia i boca efectiva) 0,35 
Drets d'ús contra incendis DN 45 (per dia i boca efectiva) 1,14 

Drets d'ús contra incendis DN 70(per dia i boca efectiva) 2,77 
Drets d'ús contra incendis DN 100 (per dia i boca efectiva) 5,64 
Drets de tancament – obertura  22,76 
Frau al Servei, mínims segons Reglament 300,00 
  

ALTES DE SERVEIS ESPECIALS  
Drets d’alta instal·lacions contra incendis 75,42 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 13-20 mm 488,90 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 25 mm 655,83 



 

 
 
 
 
 

 

Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 30 mm 849,47 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 40 mm 941,62 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 50 mm 1.069,30 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 65 mm 1.226,91 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 80 mm 1.406,77 
Boca de rec D-45 521,50 
Boca d’incendis D-70 975,06 
Hidrant contra incendis DN 100 mm senyalitzat 1.368,32 
  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
PROVISIONAL  

Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o família 
nombrosa 102,82 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 520,99 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana  
(per escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 
(inclou obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari  
(per pis d’abonat amb baix ingrés) 77,12 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana  
(no inclou obra civil a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 
(inclou obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i 
superiors, sota pressupost  
  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
DEFINITIVA  

Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) 114,24 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 520,99 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana  
(per escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou 
obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari   
(per pis d’abonat amb baix ingrés) 85,68 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana  
(no inclou obra civil a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 
(inclou obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i 
superiors, sota pressupost  

 
 



 

 
 
 
 
 

 

TARIFA REDUÏDA  
S’aplicarà als subjectes passius que compleixen la totalitat dels requisits 
establerts a l’article 21 de l’Ordenança Fiscal General. 
 
TARIFA FAMÍLIES NOMBROSES 
S’aplicarà als subjectes passius que tinguin la condició de titular de família 
nombrosa o monoparental. 
Les condicions d’acreditació i tramitació de la tarifa de famílies nombroses o 
monoparentals s’establiran per acord de la Junta de Govern Local. 

 
 

OPPPNT - Annex 2 

TARIFES DELS SERVEIS DE NETEJA, EXPLOTACIÓ, 
CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA 
MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM, AMB INDEPENDÈN-
CIA, EN TOTS ELS CASOS, DE LA INTENSITAT I LA 
FREQÜÈNCIA AMB QUÈ S’UTILITZI, DE VIGILÀNCIA 
ESPECIAL DE CLAVEGUERAMS PARTICULARS, I DE 
CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM 

 
 EUROS 
a) Pels serveis de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la 

xarxa municipal de clavegueram: 
 
 

•   Habitatge o local amb consum d’aigua per comptador d’ús domèstic  
Quota fixa, euros per trimestre ........................................................... 6,3268 
Quota variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ......................... 0,0391 

•  Local amb consum d’aigua per comptador d’ús no domèstic   
Quota fixa, euros per trimestre ........................................................... 7,0608 
Quota variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ......................... 0,0394 

•  Habitatge o local amb consum d’aigua per aforament d’ús domèstic   
Quota fixa, euros per trimestre ........................................................... 6,6031 
Quota variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ......................... 0,0407 

•  Local amb consum d’aigua per aforament d’ús no domèstic   
Quota fixa, euros per trimestre ........................................................... 7,4100 
Quota variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ......................... 0,0412 

•  Habitatge o local amb consum d’aigua aliè, sense control de cabal 
(cubes, pous, etc.)  

  

Quota fixa, per trimestre ..................................................................... 8,9844 
 
b) Pels serveis de connexió de les noves escomeses de clavegueram 

privades, a la xarxa pública municipal de clavegueram i inspecció 
d’escomeses: 

 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres 
de llargària ................................................................................... 1.947,66 

    Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .............. 272,15 



 

 
 
 
 
 

 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres 
de llargària ................................................................................... 2.366,88 
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............... 393,10 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres 
de llargària ................................................................................... 2.828,70 
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............... 553,92 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 
mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres 
de llargària ................................................................................... 2.151,08 
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............... 339,50 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 
mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres 
de llargària ................................................................................... 2.699,51 
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............... 520,92 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 
mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres 
de llargària ................................................................................... 3.449,98 
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............... 771,10 

 
c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars: 

     Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació 
de les despeses realitzades en cada cas concret. 

 

 
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació 

del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. Per cada inspecció.. 392,71 

 
e)  Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació de desguàs 

de la xarxa privada a la xarxa publica de sanejament, per cada 
comprovació ............................................................................................ 90,20 

  
f)  Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials, sota 

pressupost.  
  
g)  Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera 

de vídeo, per la identificació i/o localització d’escomeses de 
particulars, sota pressupost.  

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

OPPPNT - Annex 3 
TARIFES DELS SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL, 
INCLOSOS ELS SERVEIS DE CONDUCCIÓ DE CADÀVER 

 
 Euros 
1.  Entrada de cadàvers  

a)   Per enterraments ..............................................................................   60,15 
b)   Gestió i recollida de residus .............................................................. 16,40 
c) Obertura de sepultures per a inhumacions per a trasllat de 

despulles, dintre del recinte, per exhumació d’un cadàver i pel seu 
trasllat a un altre cementiri: 

 

Panteons............................................................................................ 125,70 
Capelles............................................................................................. 125,70 
Hipogeus ........................................................................................... 92,90 
Nínxols de concessió......................................................................... 60,15 
Nínxols de lloguer (dos anys mínim)................................................. 120,25 

d)   Títols de propietat funerària o la seva renovació.  
Per cada títol o duplicat que s’expedeixi .......................................... 21,85 

e)  En els enterraments que s’efectuïn en nínxols de lloguer, si el 
cadàver roman en el mateix lloc per un termini superior a dos 
anys, els interessats en la concessió satisfaran per cada any 
d’excés .............................................................................................. 

 
 
 

65,60 
  

 2.  Concessió de sepultures i terrenys  
 a) Hipogeus, cada un ............................................................................. 5.685,00 
 b) Nínxols:  

1r  pis ………..........…….….....……………………….......................... 2.537,00 
2n  pis .............................................................……........................... 2.843,00 
3r  pis ................................................................................................ 2.537,00 
4t  pis ................................................................................................ 2.143,00 
5è i 6è pis ......................................................................................... 1.947,00 

c) Columbaris per a restes o cendres de cadàvers, lloguer 25 anys, 
inclosa la làpida ................................................................................ 

 
802,15 

Renovació lloguer per 25 anys més fins al màxim de 50 ................. 672,75 
d) Terrenys per a la construcció de panteons, per m2 ............................ 394,35 
  

• En el cas que es construeixin nous nínxols, aquestes tarifes podran 
incrementar-se fins un 20% en funció del cost de l’obra. 

• En els supòsits de nínxols adquirits per l'Ajuntament segons 
l'establert als arts. 64 i 73 de la vigent Ordenança del Cementiri 
Municipal, l'Ajuntament pagarà, prenent com a base els preus 
establerts a l'Ordenança fiscal, un 10% menys per cada 10 anys 
d’antiguitat de la sepultura, fins als 50 anys, i un 5% menys per cada 
10 anys posteriors. 

• Si la sepultura deferida a l'Ajuntament ha estat rehabilitada es podrà 
adjudicar segons els preus establerts als apartats a) i b) del present 

 



 

 
 
 
 
 

 

número. Cas contrari, l’adjudicació es farà pel mateix preu 
d’adquisició incrementant el doble els preus establerts al punt 4 
apartat c) del present Annex. 

  

3. Cànon de conservació  
 a) Hipogeus ........................................................................................... 38,30 
 b) Nínxols .............................................................................................. 16,40 
 c) Panteons ........................................................................................... 54,70 
 d) Capelles ............................................................................................ 54,70 
 e) Columbaris ........................................................................................ 13,15 
  

4. Modificacions del dret funerari  
a) Per cada cessió o traspàs entre ascendents o descendents en línia 

directa o entre cònjuges: 
 

Panteons ........................................................................................... 92,90 
Capelles ............................................................................................ 92,90 
Hipogeus ........................................................................................... 32,80 
Nínxol amb ossera ............................................................................ 32,80 
Nínxol sense ossera ......................................................................... 32,80 

b) Si l’hereu fos parent en línia col·lateral amb el causant:  
Panteons ........................................................................................... 120,30 
Capelles ............................................................................................ 120,30 
Hipogeus ........................................................................................... 45,95 
Nínxol amb ossera ............................................................................ 45,95 
Nínxol sense ossera ......................................................................... 45,95 

c) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la transmissió:  
Panteons ......................................…………………........................... 158,60 
Capelles ...................................……....………………........................ 158,60 
Hipogeus ...................................…………....……….......................... 100,70 
Nínxol amb ossera ..........................………………………................. 100,70 
Nínxol sense ossera ........................………………………................. 100,70 

  

5. Tarifa d’obres  
a) Els permisos per a la construcció de panteons satisfaran els drets 

corresponents a l'Ordenança fiscal de llicències urbanístiques.  
b) Per a la col·locació d’un marc i una làpida:  

En nínxols ....................................................…................................. 60,15 
En les altres sepultures .................................................................... 60,15 

c) Obrir i tancar una sepultura, a petició dels particulars ....................... 60,15 
d) Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició de 

persones interessades ....................................................................... 60,15 
e) Col·locació d’un cadàver a la cambra frigorífica, a petició del 

familiars, per cada dia ........................................................................ 43,75 
f) Per escurament i neteja de sepultures:  

- A l'interior de panteons, capelles o hipogeus ................................. 27,30 
- En nínxols amb ossera ................................................................... 27,30 
- En nínxols sense ossera ................................................................ 19,70 

  



 

 
 
 
 
 

 

6.  Altres Serveis  
a) Condicionament sepultura (inclou sudari) .......................................... 71,05 
b) Condicionament sepultura amb hora concertada ............................... 98,45 
c) Neteja i ofrena (1 vegada a l’any) ....................................................... 56,00 
d) Neteja i ofrena Nínxol (3 vegades a l’any) ......................................... 152,50 
e) Moviment elements decoratius ........................................................... 27,30 

 

 

 

OPPPNT - Annex 4 
TARIFES DELS SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL, 
INCLOSOS ELS SERVEIS DE CONDUCCIÓ DE CADÀVER 

 
1. Servei de Beneficència: 

Descripció Serveis Quantitat    Import 
- Servei Fèretre: Beneficència EPSILON 200 bonificat 1 290,00 € 
- Personal organització i atenció al servei 1 203,20 € 
- Tramitació inhumació/ Incineració 1 51,82 € 
- Certificats de defunció i impresos varis 1 51,83 € 
- Servei de condicionament i enferetrament 1 304,80 € 
- Servei de recollida: Personal, materials i ambulància 1 255,02 € 
- Cotxe fúnebre 1 173,74 € 
- Vestició amb roba o sudari 1 67,06 € 
- Ús dipòsit (1 dia) 1 154,43 € 

  Base 1.551,90 € 
Bonificació Servei de beneficència 100% 0,00 € 

 

2. Fèretres per a adults 

            Descripció           Import 
Nº 5 / EPSILON 200 294,64 € 
Nº 8 / EPSILON 500 457,20 € 
R9 / EPSILON 531 / 532 457,20 € 
Nº 9 / EPSILON 612 660,40 € 
Nº 10 / VEGA 101 812,80 € 
Nº 10 / VEGA 111 914,40 € 
Nº 11 / VEGA 291 1.016,00 € 
Nº 11 / VEGA 230 1.117,60 € 
Nº 12 / VEGA 330/ 391 1.219,20 € 
Nº 13 / VEGA 410 1.320,80 € 
Nº 14 TEIDE 101 1.422,40 € 
Nº 14 TEIDE 191 1.473,20 € 
Nº 14 / TEIDE 150 1.625,60 € 
Nº 15 / TEIDE 200 /201 2.032,00 € 
Nº 15 / TEIDE 250 2.336,80 € 
Nº 16 / TEIDE 310/320 2.438,40 € 



 

 
 
 
 
 

 

Nº 16 / TEIDE 300 / 301 2.540,00 € 
Nº 16 / TEIDE 390 /391 2.844,80 € 
Nº 16 / TEIDE 350/ 400 2.997,20 € 
Nº 17 / PLATINUM 110 2.997,20 € 
Nº 18 / PLATINUM 200 5.080,00 € 
Nº19 / PLATINIUM 300 6.604,00 € 
Aïllant sanitari (*) 289,56 € 
Ornaments laics per fèretres 57,09 € 
Entapissats personalitzats en EPSILONS i VEGAS 355,60 € 
Entapissats personalitzats en TEIDES 100 i TEIDES 200 101,60 € 
(*) Aïllant sanitari: substitueix al zinc i vàlvula  

  
3. Embalatges 

     Descripció       Import 
Arpillera 126,22 € 
Caixa embalatge 266,81 € 

 
4. Fèretres per a infants 

      Descripció      Import 
Servei nº 21 128,02 € 
Servei nº 23 (alfa 100) 279,40 € 
Servei nº 25 (alfa 200) 684,78 € 
Servei nº27 (alfa 300) 1.424,43 € 
Aïllant sanitari (*) 289,56 € 
(*) Aïllant sanitari: substitueix al zinc i vàlvula  

 
5. Serveis cendres 

      Descripció       Import 
Reliquiari Cor daurat / plata 75,21 € 
Reliquiari Cor blau / groc / osset 75,21 € 
Reliquiari espelma Grècia 118,18 € 
Reliquiari estrella plata 75,21 € 
Reliquiari estrella daurada 75,21 € 
Reliquiari Cor fusta 58,68 € 
Reliquiari Grècia 54,55 € 
Reliquiari migjorn 54,55 € 
Reliquiari gravat 54,55 € 
Reliquiari nacre 54,55 € 
Reliquiari simplicity 54,55 € 
Reliquiari pedra 35,54 € 
Mini urna petjades (urna infantil) 129,75 € 
Mini urna fageda (urna infantil) 103,31 € 
Mini urna abrego (urna infantil) 67,77 € 
Penjoll  dana 129,75 € 
Penjoll  kelia 129,75 € 
Penjoll  daima 129,75 € 



 

 
 
 
 
 

 

Penjoll  azima 129,75 € 
Penjoll  salma 129,75 € 
Penjoll  janaan 129,75 € 
Penjoll  nahla 129,75 € 
Penjoll  aanisa 129,75 € 
Penjoll  creu 129,75 € 

 
6. Serveis cotxe fúnebre i drets entrada 

      Descripció        Import 
Servei de recepció difunt i complements a tanatori / parròquia 366,78 € 
Servei de recepció directa a cementiri 102,11 € 
Personal d’organització i atenció al servei 203,20 € 
Furgó aeroport 328,38 € 
Cotxe de corones 92,35 € 

 
7. Serveis cotxes acompanyament 

      Descripció      Import 
Cotxe acompanyament local 80,00 € 
Cotxe acompanyament local amb recollida a domicili 122,00 € 
Cotxe acompanyament comarcal 125,00 € 
Cotxe acompanyament comarcal amb recollida a domicili 175,00 € 
Cotxe acompanyament provincial 205,00 € 
Cotxe acompanyament nacional (euros per km)    1,08 € 
Dietes cotxe acompanyament de 100 a 1000 km. 213,84 € 
Dietes cotxe acompanyament a partir 1000 km. 402,70 € 

 
8. Autofurgó trasllats 

      Descripció       Import 
Servei recollida: personal, materials i ambulància 255,02 € 
Furgó de recollida  judicial 172,32 € 
Furgó de recollida nocturna 179,59 € 
Furgó de recollida institut medicina legal 174,45 € 
Cotxe fúnebre  173,74 € 
Cotxe fúnebre província 225,55 € 
Cotxe fúnebre Catalunya (en euros per km) 1,29 € 
Cotxe fúnebre nacional  (en euros per km) 1,18 € 
Cotxe fúnebre internacional (en euros per km) 1,18 € 

 
9. Urnes per a restes 

      Descripció     Import 
Urna de restes nº 1 64,01 € 
Urna de restes nº 2 152,40 € 
Urna de restes nº 3 259,08 € 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

10. Serveis a domicili o parròquia 

      Descripció     Import 
Entrega de difunt a domicili 386,08 € 
Assistència a parròquia o centre de culte 142,24 € 

 
11. Expedient de trasllat recepció I incineracions 

      Descripció     Import 
Expedient de trasllat estranger 260,38 € 
Expedient de recepció amb despatx 92,35 € 
Expedient de recepció estranger 128,27 € 
Expedient de trasllat nacionals i restes 179,59 € 

 
12. Desplaçaments i dietes 

      Descripció     Import 
Dietes trasllat nacional  (euros per km)      0,14 € 
Dietes trasllat internacional  (euros per km)      0,22 € 

 
13. Oratori / Capelles amb Sala de vetlla 

      Descripció     Import 
Us oratori 111,76 € 
Us oratori sense sala vetlla 154,43 € 
Cerimonial oratori / parròquia 121,92 € 
Orador cerimònia 174,75 € 
Orador cerimònia laica 240,79 € 
Utilització de mitjans audiovisuals a l'oratori 71,12 € 
Projecció condolences cerimònia 213,36 € 
Projecció DVD a oratori de 25 fotos 213,36 € 
Projecció DVD a oratori de 50 fotos 289,56 € 
Projecció DVD a oratori de 75 fotos 355,60 € 
Sala de vetlla 497,84 € 
Sala de vetlla magna (doble) 660,40 € 
Sala de vetlla confort (servei cafeteria) 568,96 € 
Sala de vetlla magna confort (servei cafeteria) 736,60 € 
Recepció de flors 35,36 € 

 
14. Materials 

Descripció     Import 
MATERIALS ABSORBENTS, TAPONAMENT I VESTIR  

Servei de condicionament i enferetrament 304,80 € 
Vestició amb roba o amb túnica bàsica 67,06 € 
Vestició amb túnica personalitzada 97,06 € 
Servei de condicionament i enferetrament, servei per a infants 200,11 € 
  

MATERIALS EMBALSAMAMENTS I CONSERVACIONS  
Ús dipòsit / dia 154,43 € 



 

 
 
 
 
 

 

Embalsamament 358,65 € 
Conservació 163,58 € 
Personal adjunt conservació i materials 95,50 € 
Personal adjunt embalsamament i materials 119,89 € 
Tanatoplàstia 331,22 € 
Tanatoestètica 200,11 € 
Extracció de marcapassos 159,51 € 
Signatura mèdica 154,43 € 

 
15. Altres Serveis 

Descripció        Import 
DRETS SALA D’EMBALSAMAR 76,97 € 

  
IMPRESOS DIVERSOS  

Tramitació inhumació / incineració, certificats de defunció i 
impresos varis 103,65 € 
Tramitació inhumació / incineració 76,97 € 
Certificats de defunció, impresos varis i inscripció al registre 26,68 € 
Gestió legal administrativa 164,59 € 
Aquest servei inclou:  
• La gestió i entrega de 3 originals de partides de defunció.  
• Tràmits amb la seguretat social:  

o Tramitació de la baixa de la seguretat social  
o Tramitació de la pensió de viduïtat  
o Tramitació de la pensió d’orfandat  
o Tramitació del auxili per defunció (Sempre que el 

declarant/contractant del servei coincideixi amb el 
beneficiari de l’auxili reclamat)  

o Tramitació de les pensions extracomunitàries  
IMPORTANT: Resten exclosos d’aquest servei aquelles 

persones que no pertanyin al règim general de 
la Seguretat Social.  

Gestió legal plus  235,00 € 
Aquest servei inclou, a més de tot allò que disposa la bàsica:  
• La gestió de les últimes voluntats.  
• Gestió i certificats d’assegurances de vida.  
• Assessorament legal: Informació de les gestions a realitzar i 

la documentació a aportar en cada una d'elles, analitzar la 
situació patrimonial i detectar necessitats de gestió en temes 
d’herència bàsicament i, si ho desitgen, el lliurament d’un 
pressupost sense compromís per realitzar les gestions 
relatives a l’herència.  

  
LLIBRES SIGNATURES I RECORDATORIS  

Llibres de signatures 0,00 € 
Llibre de signatures pel color 55,88 € 
Recordatoris (50 unitats)  35,00 € 



 

 
 
 
 
 

 

Recordatoris (75 unitats)  45,00 € 
Recordatoris (100 unitats)  56,00 € 
Recordatoris (150 unitats)  80,00 € 
Recordatoris (200 unitats)  100,00 € 
Recordatoris (250 unitats)  125,00 € 
Recordatoris (300 unitats)  140,00 € 
Recordatoris (350 unitats)  160,00 € 
Recordatoris (400 unitats)  180,00 € 
Recordatoris (500 unitats)  220,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (50 unitats) 60,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (75 unitats) 70,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (100 unitats) 87,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (150 unitats) 125,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (200 unitats) 160,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (250 unitats) 195,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (300 unitats) 225,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (350 unitats) 250,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (400 unitats) 280,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (500 unitats) 330,00 € 
  

MÚSICA  
Servei de música (2 intèrprets) 290,58 € 
Servei de música (3 intèrprets) 403,35 € 
Servei de música (4 intèrprets) 499,87 € 
Servei de música (5 intèrprets) 596,39 € 
  

FLORS  
Cistell de pètals 24,38 € 
Cistell de roses (preu unitari per rosa) 2,54 € 
Cobrefèretre Menia 149,09 € 
Cobrefèretre Niza 180,91 € 
Cobrefèretre  Antea 233,64 € 
Centre Nelia 39,09 € 
Centre Éfira 46,36 € 
Centre Marsella 56,36 € 
Centre Arcadia 57,27 € 
Centre Venus 66,36 € 
Centre Sicilia 73,64 € 
Centre Galia 86,36 € 
Centre Bari 97,27 € 
Centre Verona 117,27 € 
Centre Rodas 164,55 € 
Centre Benares 198,18 € 
Centre Provença 233,64 € 
Centre Cor 100,00 € 
Centre Cor magna 130,00 € 
Corona Menia 149,09 € 
Corona Decalia o corona identitat 180,91 € 



 

 
 
 
 
 

 

Corona  Rosetta 233,64 € 
Corona Alexandría 281,82 € 
Corona Lúxor 338,18 € 
Centre Creu 100,00 € 
Centre Creu magna 130,00 € 
Ram nº 1 56,36 € 
Rosa (per unitat) 3,00 € 
  

PRODUCTES DE VITRINA  
Corbata 13,78 € 
Fulard llis 13,78 € 
Fulard estampat 17,22 € 
Mitja negre llisa 20 4,31 € 
Mitja negre llisa 40 5,09 € 
Mitja curta 4,31 € 
Estoig joier amb bossa de vellut 9,47 € 
Rosari amb pètals rosa i caixa 9,47 € 
Rosari amb vidre transparent 9,47 € 
Rosari de fusta 4,30 € 
Rosari negre 2,58 € 
  

ALTRES SERVEIS  
Servei d'assistència psicològica bàsica (3 hores) 365,76 € 
Servei d'assistència psicològica addicional (per cada hora de 
més) 93,47 € 
Escultura les mans amb bany de bronze 323,27 € 
Escultura la llàgrima amb bany de bronze 352,66 € 
Escultura el llibre amb bany de bronze 403,04 € 
Escultura l’àngel amb bany de bronze 403,04 € 
Escultura les fulles de bronze 403,04 € 
Escultura el violí amb bany de bronze 520,60 € 
Escultura la rosa de bronze 629,75 € 
Diamant iris gem Preus 

segons 
mida 

Esquela diari 
Medalla de plata amb foto 
Medalla d’or amb foto 

  
 

 
Es vota la proposta amb votació separada de l'Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora 
de la Taxa per la recollida d'escombraries: 
 
VOTACIÓ OF núm. 11: 
 
 Vots a favor:      CiU (4) i ERC (4) = 8 vots 

Vots en contra:  PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP (1), Sra. Carmen Reina i    
Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 15 vots 



 

 
 
 
 
 

 

 
VOTACIÓ de la resta de la proposta: 
 
 Vots a favor:      CiU (4) i ERC (4) = 8 vots 

Vots en contra:  PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits =  8 vots 

Abstencions: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
En aquesta darrera votació es produeix un empat.  Per tant, es repeteix la 
votació, amb el mateix resultat.  Finalment decideix el vot de qualitat de 
l'alcaldessa, que és a favor.   
 
La proposta queda aprovada a excepció de l'Ordenança Fiscal núm. 11, que no 
s'aprova. 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
 
Grup Municipal de la CUP  (140) 
 
21 de setembre de 2018 
 
Volem conèixer l'estadística (el nombre de persones) vingudes d'altres 
municipis de la província de Barcelona (amb el desglossament segons el 
municipi de procedència) i empadronades a Vilanova i la Geltrú entre el gener 
de 2013 i juny de 2018. 
 
En el període de l'1 de gener de 2013 al 30 de juny de 2018, les dades són les 
següents: 
 
Municipi procedència  Sexe  TOTAL 
 
ABRERA 

 
Dona 

 
2 

ABRERA Home 1 
ALELLA Dona 1 
AMETLLA VALLÈS L' Home 2 
ARGENTONA Dona 1 
AVINYONET DEL PENEDÈS Dona 3 
AVINYONET DEL PENEDÈS Home 1 
BADALONA Dona 5 
BADALONA Home 6 
BARCELONA Dona 165 
BARCELONA Home 133 
BEGUES Home 1 
BERGA Dona 1 
BERGA Home 1 
BRUC, EL Dona 1 



 

 
 
 
 
 

 

CABANYES, LES Home 1 
CALDES DE MONTBUI Dona 2 
CALDES DE MONTBUI Home 4 
CANOVELLES Dona 1 
CANYELLES Dona 14 
CANYELLES Home 13 
CASTELLAR DEL VALLÈS Dona 1 
CASTELLAR DEL VALLÈS Home 1 
CASTELLBELL I EL VILAR Dona 2 
CASTELLBELL I EL VILAR Home 1 
CASTELLBISBAL Dona 1 
CASTELLDEFELS Dona 18 
CASTELLDEFELS Home 29 
CASTELLET I LA GORNAL Dona 2 
CASTELLET I LA GORNAL Home 3 
CASTELLGALÍ Home 1 
CASTELLVÍ DE ROSANES Dona 1 
CENTELLES Dona 1 
CERDANYOLA DEL VALLÈS Dona 2 
CERDANYOLA DEL VALLÈS Home 3 
CERVELLÓ Dona 1 
CERVELLÓ Home 1 
COLLBATÓ Home 1 
CORBERA DE LLOBREGAT Home 2 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT Dona 3 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT Home 8 
CUBELLES Dona 59 
CUBELLES Home 52 
DOSRIUS Dona 1 
ESPARREGUERA Dona 2 
ESPARREGUERA Home 2 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT Dona 1 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT Home 1 
GAVÀ Dona 9 
GAVÀ Home 9 
GELIDA Home 2 
GIRONELLA Dona 1 
GIRONELLA Home 1 
GIRONELLA Home 1 
GIRONELLA Home 1 
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' Home 21 
IGUALADA Dona 5 
IGUALADA Home 2 
LLACUNA, LA Dona 1 
LLACUNA, LA Home 2 
LLAGOSTA, LA Home 1 
LLIÇA DE VALL Dona 1 
MALGRAT DE MAR Dona 2 
MANRESA Dona 3 
MANRESA Home 11 
MARTORELL Dona 5 
MARTORELL Home 2 



 

 
 
 
 
 

 

MASNOU, EL Home 2 
MASQUEFA Home 1 
MATARÓ Dona 3 
MATARÓ Home 1 
MEDIONA Dona 2 
MEDIONA Home 3 
MOLINS DE REI Dona 1 
MOLLET DEL VALLÈS Dona 4 
MOLLET DEL VALLÈS Home 2 
MONTCADA I REIXAC Home 2 
MONTMELÓ Dona 2 
NAVARCLES Dona 1 
NAVARCLES Home 1 
OLÈRDOLA Dona 1 
OLESA DE MONTSERRAT Home 1 
OLIVELLA Dona 7 
OLIVELLA Home 6 
PACS DEL PENEDÈS Dona 1 
PIERA Dona 1 
PIERA Home 2 
PLA DEL PENEDÈS EL Dona 1 
PLA DEL PENEDÈS EL Home 1 
GIRONELLA Home 1 
GIRONELLA Home 1 
PRAT DE LLOBREGAT EL Dona 7 
PRAT DE LLOBREGAT EL Home 4 
PUJALT Dona 1 
RIPOLLET Dona 1 
RIPOLLET Home 1 
ROCA DEL VALLÈS, LA Home 1 
RODA DE TER Home 1 
RUBÍ Dona 5 
RUBÍ Home 3 
SABADELL Dona 11 
SABADELL Home 6 
SANT ADRIÀ DE BESÒS Dona 1 
SANT ADRIÀ DE BESÒS Home 1 
SANT ANDREU DE LA BARCA Dona 1 
SANT ANDREU DE LA BARCA Home 1 
SANT ANDREU DE LLAVANERES Home 1 
SANT BARTOMEU DEL GRAU Dona 1 
SANT BOI DE LLOBREGAT Dona 3 
SANT BOI DE LLOBREGAT Home 5 
SANT CELONI Dona 1 
SANT CELONI Home 2 
SANT CUGAT DEL VALLES Dona 5 
SANT CUGAT DEL VALLES Home 8 
SANT ESTEVE SESROVIRES Dona 1 
SANT FELIU DE LLOBREGAT Dona 5 
SANT FELIU DE LLOBREGAT Home 4 
SANT JOAN DESPÍ Dona 1 
SANT JOAN DESPÍ Home 1 



 

 
 
 
 
 

 

SANT LLORENÇ D'HORTONS Dona 1 
SANT MARTI SARROCA Dona 2 
SANT MARTI SARROCA Home 2 
SANT PERE DE RIBES Dona 141 
SANT PERE DE RIBES Home 123 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES Dona 3 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES Home 3 
SANT QUIRZE DE BESORA Dona 1 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS Home 1 
SANT SADURNÍ D'ANOIA Dona 2 
SANT SADURNÍ D'ANOIA Home 1 
SANT VICENÇ DE CASTELLET Dona 2 
SANT VICENÇ DE CASTELLET Home 1 
SANT VICENÇ DELS HORTS Dona 2 
SANT VICENÇ DELS HORTS Home 4 
SANTA COLOMA DE GRAMENET Dona 2 
SANTA COLOMA DE GRAMENET Home 2 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI Home 1 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS Dona 3 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS Home 4 
SANTA PERPETUA DE MOGODA Dona 1 
SANTA PERPETUA DE MOGODA Home 1 
SANTPEDOR Home 1 
SENTMENAT Dona 1 
SITGES Dona 47 
SITGES Home 39 
SÚRIA Home 1 
TERRASSA Dona 11 
TERRASSA Home 10 
TORDERA Dona 1 
TORRE DE CLARAMUNT, LA Dona 1 
TORRELLES DE FOIX Home 3 
TORRELLES DE LLOBREGAT Dona 1 
VALLIRANA Dona 3 
VIC Dona 3 
VIC Home 2 
VILADECANS Dona 11 
VILADECANS Home 8 
VILADECAVALLS Dona 2 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS Dona 19 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS Home 18 
VILASSAR DE MAR Home 1 
   

 
total 1256 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Grup Municipal de la CUP  (141) 
 
2 d'octubre de 2018 
 
Recentment hem contactat amb l'empresa funerària ALTIMA per informar-nos 
d'alguns aspectes que preocupen al grup municipal de la CUP de Vilanova i la 
Geltrú i ens han adreçat a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SOL·LICITEM: 
 
-  Conèixer les situacions especials en què, amb una determinada 

documentació de serveis socials, es poden aplicar bonificacions de servei de 
beneficència en serveis funeraris. 

 
Serveis de beneficència: servei gratuït per a la persona/unitat familiar que pot 
acreditar mitjançant el serveis socials que no té capacitat econòmica per fer front a la 
prestació d’un servei mínim. 
 
-  Conèixer els criteris que s'apliquen a l'hora d'atorgar aquestes bonificacions. 
 
- Prestacions objecte dels serveis gratuïts.  
 
Els serveis gratuïts consten de les següents prestacions:  
 
a)  Informació i assessorament sobre els serveis mínims que són objecte de prestació 

gratuïta.  
b)  Subministrament del fèretre.  
c)  Realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver, 

col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment del trasllat al seu destí 
final.  

d)  Trasllat del cadàver fins al domicili mortuori, si escau, i fins al lloc de destinació 
final (cementiri).  

e)  La gestió dels tràmits administratius preceptius per a tot el procés.  
f)  Enterrament en una sepultura del cementiri de la Vila, per la mínima temporalitat 

segons ordenança. En el cas de Vilanova, lloguer de 2 anys.  
 
-  Conèixer si les bonificacions són pagades per l'Ajuntament de Vilanova i 

pels serveis funeraris d'ALTIMA. 
 
La bonificació va a càrrec del prestador del servei funerari, en aquest cas, l'empresa 
Funerària de Vilanova, SA.  
 
-  Conèixer el nombre de casos o el percentatge d'aplicació d'aquesta 

bonificació. 
 
2018: Fins al moment s’han realitzat 15 serveis de beneficència.  
 
Anys anteriors:  



 

 
 
 
 
 

 

2017: 23  
2016: 23  
2015: 15  
 
-  Conèixer quin és el preu mínim d'un servei funerari i si s'ofereix aquest 

servei mínim a tots els usuaris del servei. 
 
En el cas d'una defunció a Vilanova, amb enterrament a Vilanova (mínima 
temporalitat: nínxol 2 anys de lloguer), el preu bàsic és de 2.400 €, IVA inclòs.  
Aquest preu recull les mateixes prestacions que el servei anteriorment descrit com a 
"servei de beneficència". 
 
-  Respecte a les incineracions, on s'acostumen a fer les incineracions que se 

sol·liciten a Vilanova i la Geltrú? 
 
Al forn incinerador del cementiri municipal de les Pruelles, Sitges.  
 
-  Respecte dels taüts ecològics, al web d'ALTIMA s'assenyala l'existència 

d'aquest model.  En voldríem conèixer les característiques. 
 
Aquells fèretres que compleixen el que s’especifica en la norma UNE 190001.  
 
-  Existeix la possibilitat a Vilanova i la Geltrú de triar un taüt de cartró?  

Aquest taüt esdevindria l'alternativa més econòmica? 
 
Fem referència a la norma UNE presentada, i a la voluntat del nostre grup d’una 
introducció gradual i progressiva dels fèretres ecològics com a predominants en el 
nostre catàleg (de fet ara mateix la major part del catàleg està integrat per fèretres 
ecològics, i si analitzem els més venuts ja tots són ecològics). Entenem que els 
fèretres de cartró no compleixen amb els requeriments, ja que al ser incinerats poden 
presentar problemes en les emissions de les incineracions, pels materials utilitzats en 
la seva composició així com en les tintes (pintures) utilitzades en els seus acabats. 
 
 
Grup Municipal de la CUP  (142) 
 
17 d'octubre de 2018 
 
SOL·LICITEM: 
 
Conèixer les mides de l'edifici de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(concretament de la part central, que ocupa les cinc arcades: amplada i alçada) 
 
La mida del cos central de les 5 arcades de l’edifici històric de l’Ajuntament és de 
18,50 m d’amplada i de 16,70 m d’alçada sobre barana de coberta, segons 
mesurament a sobre dels plànols del mateix edifici. El cos central per sobre d’aquesta 
cota té una amplària màxima de 3.80 m. per una alçària total de 1.70 m. 



 

 
 
 
 
 

 

 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 19:16 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 
 


