ANNEX A L'ORDENANÇA NÚM. 12
PREUS PÚBLICS
(A aquests preus se’ls aplicarà el règim d’IVA, que segons normativa vigent correspongui)

I.- SERVEIS ESPORTIUS
1. COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA.
A) ABONAMENTS
1. Preu d’abonament mensual:
PREU

TIPUS DE QUOTA

(Euros)
Matrícula per a nous abonats adults.
Matrícula per a nous abonats segon Familiar adult.
Matrícula per a nous abonats. Família de 2 adults i tots ells
menors de 15 anys.
Matrícula per a nous abonats infantil petit (0 a 4 anys)
Matrícula per a nous abonats Infantil . (5 a 15 anys)
Matrícula per a nous abonats gent gran i persones que
disposin del carnet rosa.
Matrícula per a nous abonats, només piscina
Matrícula per a persones amb situació d’atur

31,17
84,33
Gratuït
34,03
34,03
47,15
Gratuït
8,61

Baixa temporal (quota de manteniment)



53,17

Els abonats al Complex esportiu municipal La Plana gaudiran d'un 30 % de
descompte sobre el preu dels cursos i activitats esportives.

2. Preu d’inscripció per a nous abonats (MATRÍCULA):
PREU

TIPUS DE QUOTA

(Euros)
Matrícula per a nous abonats adults.
Matrícula per a nous abonats segon Familiar adult.
Matrícula per a nous abonats. Família de 2 adults i tots ells
menors de 15 anys.
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53,17
31,17
84,33

Matrícula per a nous abonats infantil petit (0 a 4 anys)
Matrícula per a nous abonats Infantil . (5 a 15 anys)
Matrícula per a nous abonats gent gran i persones que
disposin del carnet rosa.
Matrícula per a nous abonats, només piscina
Matrícula per a persones amb situació d’atur
Baixa temporal (quota de manteniment)



Gratuït
34,03
34,03
47,15
Gratuït
8,61

Els joves que acreditin disposar del Carnet Jove seran beneficiaris d’un
descompte del 50 % sobre el preu de la matrícula.

II.- INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
Totes les activitats que es realitzin a les instal·lacions esportives municipals estan
subjectes a la normativa d’utilització vigent, pautes d’utilització i al calendari anual de
cada equipament.
L’autorització i l’ús dels espais relacionats resta subjecte a l’acompliment de les
normatives d’utilització de cada equipament.
En tots els equipaments relacionats el preu inclou: lliurament de l’espai net,
climatització, servei de consergeria durant la realització de l’activitat i per les hores
sol·licitades.
Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat
que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.

A.

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Horari de servei: (de l’1 de setembre al 15 de juny)
De dilluns a divendres de 9 h a 23:30 h
Dissabtes i diumenges de 9 a 22 h
Horari de servei:
(del 16 de juny al 31 de juliol)
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
Preu públic pel lloguer d’una de pista poliesportiva:
100

65,65 €/h

B. PISTES POLIESPORTIVES ESCOLARS
Horari de servei:
(del 15 de setembre al 31 de juliol)
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Preu públic pel lloguer d’una hora de pista poliesportiva

12,00 €/h

C. GIMNÀS EUGENI D’ORS
Horari de servei:
(del 15 de setembre al 31 de juliol) De dilluns
a divendres de 9 a 21 h
Preu públic pel lloguer d’una hora del gimnàs

20,16 €/h

D.- CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DE GESPA ARTIFICIAL SALT DEL PI
I EL MOLÍ
1. ENTRENAMENTS I PARTITS únics
1.a. Entitat inscrita al registre d’entitats locals
Modalitats d’accés

Preu
(€)

Utilització del camp de futbol per a entrenaments ( 1 hora )

62

Utilització del camp de futbol -7 per a entrenaments (1 hora)

41

Utilització del camp de futbol per a 1 partit (2 hores)

83

Utilització del camp de futbol -7 per a 1 partit (2 hores)

62

Abonament per 4 partits (2 hores)

248

Organització de Tornejos esportius de caire social (50 partits)

3.105

1.b.Entitat NO inscrita al registre d’entitats locals
Modalitats d’accés

Preu
(€)

Utilització del camp de futbol per a entrenaments ( 1 hora )

103

Utilització del camp de futbol -7 per a entrenaments (1 hora)

83

Utilització del camp de futbol per a 1 partit (2 hores)

124

Utilització del camp de futbol - 7 per a 1 partit (2 hores)

103

Abonament per 4 partits (2 hores)

331

Organització de Tornejos esportius de caire social (50 partits)
2. ENTRENAMENTS I COMPETICIONS ESPORTIVES FEDERADES
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4.140

2.1. Competicions esportives:
2.1.a. Entitat inscrita al registre d’entitats locals
Modalitats d’accés

Preu
(€)

Utilització del camp de futbol per a competició federada de setembre a
juny 2 hores.

1.552

Utilització del camp de futbol -7 per a competició federada de setembre a
juny 2 hores.

1.164

2.1.b. Entitat NO inscrita al registre d’entitats locals
Modalitats d’accés

Preu
(€)

Utilització del camp de futbol per a competició federada (mínim de 20 partits)
de setembre a juny 2 hores.

2.277

Utilització del camp de futbol -7 per a competició federada (mínim de 20
partits) de setembre a juny 2 hores.

1.863

2.2. Competicions i entrenaments esportius:
2.2.a. Entitat inscrita al registre d’entitats locals
a) Camp de futbol 11
Modalitats d’accés

PREU
PÚBLIC

Utilització del camp de futbol per a entrenaments d’equips des del setembre a
juny 1 sessió d’una hora a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

1.863

Utilització del camp de futbol per a entrenaments d’equips des del setembre a
juny 1 sessió d’una hora i mitja a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

2.270

Utilització del camp de futbol per a entrenaments d’equips des del setembre a
juny 2 sessions d'una hora a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

2.277

102

b) Camp de futbol 7
Modalitats d’accés

PREU
PÚBLIC

Utilització del camp de futbol – 7 per a entrenaments d’equips des del
setembre a juny 1 sessió d'una hora a la semana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

1.552

Utilització del camp de futbol – 7 per a entrenaments d’equips des del
setembre a juny 1 sessió d'una hora i mitja a la setmana (màxim 41 sessions) i
competició federada de 2 hores per partit

1.708

Utilització del camp de futbol - 7per a entrenaments d’equips des del setembre
a juny 2 sessions d'una hora a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

1.863

2.2.b. Entitat No inscrita al registre d’entitats locals
a) Camp de futbol 11
Modalitats d’accés

PREU
PÚBLIC

Utilització del camp de futbol per a entrenaments d’equips des del setembre a
juny 1 sessió d’una hora a la setmana (màxim 41 sessions) i competició
federada de 2 hores per partit

3.105

Utilització del camp de futbol per a entrenaments d’equips des del setembre a
juny 1 sessió d’una hora i mitja a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

3.364

Utilització del camp de futbol per a entrenaments d’equips des del setembre a
juny 2 sessions d’una hora a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

3.622

b) Camp de futbol 7
Modalitats d’accés

PREU
PÚBLIC

Utilització del camp de futbol – 7 per a entrenaments d’equips des del
setembre a juny 1 sessió d’una hora a la semana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

2.484

Utilització del camp de futbol – 7 per a entrenaments d’equips des del
setembre a juny 1 sessió d’una hora i mitja a la setmana (màxim 41 sessions) i
competició federada de 2 hores per partit

2.794

Utilització del camp de futbol - 7per a entrenaments d’equips des del setembre
a juny 2 sessions d'una hora a la setmana
(màxim 41 sessions) i competició federada de 2 hores per partit

3.105
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c) ESPORT ESCOLAR
Modalitats d’accés

PREU
PÚBLIC

Utilització del camp de futbol per a classes d’educació física de centres
escolars públics d'Esplugues per 1 sessió d’una hora.

Gratuït

Utilització del camp de futbol per a classes d’educació física de centres
escolars privats i concertats d'Esplugues per 1 sessió d’una hora.

21

Utilització del camp de futbol per a classes d’educació física de centres
escolars privats i concertats d'Esplugues per 1 mòdul horari de 4 hores al
dia des de setembre a juny.

10

4. ACTIVITATS NO ESPORTIVES
Modalitats d’accés

PREU
PÚBLIC

Utilització del camp per a activitats recreatives i/o culturals, sense dret a
cobrament d’entrada, per sessió de 4 hores

580

Per hora o fracció posterior

155

Utilització del camp per a activitats recreatives i/o culturals, amb dret a
cobrament d’entrada, per sessió de 4 hores (més el 8 % de la recaptació
bruta)
Per hora o fracció posterior

1159

310

5.- SUPLEMENTS I BONIFICACIONS
5.1. Quan l’ús del camp sol·licitat per a la pràctica d’equips de categories juvenils i inferiors d’entitats
esportives amb seu social a Esplugues i registrades al registre d’entitats esportives d’Esplugues
s’aplicarà una bonificació del 60 % sobre el preu públic per la utilització de l’equipament.

E). COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
a) PROGRAMA DE NATACIÓ ESCOLAR: (preus trimestrals)

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR (Escoles d’ Esplugues)
Petits ( 0 – 3 anys) – Escola bressol

PREU
(Euros)
37,55

Petits (3-5 anys) – Escola pública de pàrvuls

32,65

Grans (6-14 anys) – escola pública de primària

23,90
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Educació Especial pública PROA

32,65

Petits (3-5 anys) – Escola privada de pàrvuls

37,55

Grans (6-14 anys) – escola privada de primària

23,90

Educació Especial privada

37,55

PREU

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR (Escoles fora d’Esplugues )

(Euros)
Petits (3-5 anys)

40,96

Grans (6-14 anys)

26,17

Educació Especial

40,96

b) CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES I FÍSIQUES.
Preus trimestrals per a ciutadans/es residents a Esplugues de Ll.

TIPUS de CURS

PERIODICITAT

PREU
(Euros)

Curs de natació per a nadons
(12-24 mesos) sessió de 30 min
Curs de natació per a nadons
(12-24 mesos) sessió de 45 min
Curs de natació per a nens/es
petits/es (2 a 5 anys) sessió de
45 min.
Curs de natació per a nens/es
petits/es (2 a 5 anys) ) sessió de
45 min
Curs
de
natació
Infantils
(6 a 10 anys) ) sessió de 45 min
Curs
de
natació
Infantils
(6 a 10 anys) ) sessió de 45 min
Curs de natació joves ( 11 a 15
anys) ) sessió de 45 min
Curs de natació joves ( 11 a 15
anys) ) sessió de 45 min
Curs de natació per a gent gran )
sessió de 45 min
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1 dia / setmana

32,48

1 dia / setmana

51,71

1 dia / setmana

51,71

2 dia / setmana

95,02

1 dia / setmana

43,00

2 dia / setmana

78,87

1 dia / setmana

43,00

2 dia / setmana

78,87

2 dies /setmana

47,80

Curs de natació terapèutica )
sessió de 45 min
Curs de gimnàstica correctiva )
sessió de 60 min
Curs de natació per a adults
sessió de 45 min
Curs de natació per a adults
sessió de 45 min
Curs de natació per a persones
amb discapacitat – adults sessió
de 45 min
Curs de natació per a persones
amb discapacitat – joves sessió
de 45 min
Curs de natació pre part i post
part ( preu mensual) sessió de
45 min
Activitats musicals i dansa sessió
de 60 min
Tallers
d’activitats
puntuals
(risoteràpia,
abdominals
hipopressius, esquena sana,
etc...) sessió de 60 min
Activitats físiques infantils sessió
de 60 min
Tai – chi sessió de 60 min.

2 dies / setmana

78,84

2 dies / setmana

82,96

1 dia / setmana

43,81

2 dia / setmana

87,62

2 dies / setmana

64,10

2 dies / setmana
1 dia /setmana

2 dies/setmana
Sessió d’una hora

74,85

18,61
37,55

8,49

2 dies /setmana

37,55

2 dies /setmana

113,23

c) CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES I FÍSIQUES.
Preus trimestrals per a ciutadans/es No residents a Esplugues de Ll.

TIPUS de CURS

PERIODICITAT

PREU
(Euros)

Curs de natació per a nadons
(12-24
1 dia / setmana
mesos) sessió de 30 min
Curs de natació per a nadons
(12-24
1 dia / setmana
mesos) sessió de 45 min
Curs de natació per a nens/es petits/es
1 dia / setmana
(2 a 5 anys) sessió de 45 min.
Curs de natació per a nens/es petits/es
2 dia / setmana
(2 a 5 anys) ) sessió de 45 min
Curs de natació Infantils
(6 a 10
1 dia / setmana
anys) ) sessió de 45 min
Curs de natació Infantils
(6 a 10
2 dia / setmana
anys) ) sessió de 45 min
Curs de natació joves ( 11 a 15 anys)
1 dia / setmana
sessió de 45 min
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32,48
56,89
56,89
95,02
43,81
78,87
43,81

Curs de natació joves ( 11 a 15 anys)
2 dia / setmana
sessió de 45 min

78,87

Curs de natació per a gent gran ) sessió
2 dies /setmana
de 45 min

47,80

Curs de natació terapèutica ) sessió de
2 dies / setmana
45 min

99,32

Curs de gimnàstica correctiva ) sessió de
60 min
Curs de natació per a adults sessió de 45
min
Curs de natació per a adults sessió de 45
min
Curs de natació per a persones amb
discapacitat – adults sessió de 45 min

2 dies / setmana

99,32

1 dia / setmana

43,81

2 dia / setmana

87,62
64,10

2 dies / setmana

Curs de natació per a persones amb
2 dies / setmana
discapacitat – joves sessió de 45 min
Curs de natació pre part i post part ( preu
mensual) sessió de 45 min
Activitats musicals i dansa sessió de 60
min
Tallers d’activitats puntuals (risoteràpia,
abdominals hipopressius, esquena sana,
etc...) sessió de 60 min
Activitats físiques infantils sessió de 60
min
Tai – chi sessió de 60 min.

74,85

18,61

1 dia /setmana

37,55

2 dies/setmana
Sessió
hora

d’una

8,49

2 dies /setmana

37,55

2 dies /setmana

113,23

d.) ENTRADA PUNTUAL:
PREU

TIPUS DE QUOTA

(Euros)
Entrada puntual d’adult

8,98

Entrada puntual Infantil / gent gran / Persones amb discapacitats
Minuts Menuts Municipal (sessió d’una hora)

5,96
2,58
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e) SERVEI D’ENTRENADOR PERSONAL (preu mensual)
PREU
Servei esportiu

Sessió 30’
Sessió 60’
Abonament 5 sessions 30’
Abonament 5 sessions 60’

Modalitat
(Euros)
21,54

Individual
Duet

29,54

Individual

36,92

Duet

43,06

Individual

92,28

Duet

121,81

Individual

158,74

Duet

183,24

Moviment i Salut (€/mes) Individual

9,87

f.) SERVEIS MÉDICS

Servei esportiu
Revisió Mèdica
Tractaments de fisioteràpia

Modalitat
1 visita

PREU
(Euros)
34,78

1 sessió
36,28

(no abonat)
Tractaments de fisioteràpia (abonat)

1 sessió

Tractaments de fisioteràpia

6 sessions

23,50
154,09

(no abonat)
Tractaments de fisioteràpia (abonat)

6 sessions

Massatge esportiu (no abonat)

1 sessió

27,34

Massatge esportiu ( abonat)

1 sessió

18,24

Massatge esportiu (no abonat)
Massatge esportiu (abonat)

6 sessions
6 sessions

Assegurança mèdica individual

102,73

135,65
90,43
8,39
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g.) LLOGUER D’ESPAIS I TAQUILLES (preu mensual)

PREU

TIPUS D’ACTIVITAT

(Euros)
Carrer Natació 1 hora (piscina 25 m.)

23,99

Taquilla Lloguer Trimestre

24,62

h.) CASALS ESPORTIUS
Tipus de curs

Casals esportius
Servei esportiu

Casals esportius
Servei d’ acollida

PREU

Modalitat

(Euros)
8,50

– Preu dia/torn

–

Preu dia/tot el casal

7,02

Preu dia/torn
Preu dia esporàdic
Preu dia/tot el casal

2,58
2,74
2,21

Preu dia/torn

8,85

Casals esportius
– Preu dia esporàdic
Servei
menjador
ludoteca
Preu dia/tot el casal

9,26
7,25

i.) CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES I FÍSIQUES INTENSIUS

TIPUS de CURS

PREU

Periodicitat

(Euros)
Curs de natació per a petits (3-5 anys)
Curs de natació infantil i per a adults

5 dies
setmana
5 dies
setmana
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/
/

94,81
73,01

Curs de natació per a persones amb
5 dies
discapacitat – adults i joves
setmana

/

24,59

j.) PISTES DE PÀDEL.
PREU
Tipus de servei

Periodicitat
(Euros)

Lloguer de la pista de pàdel per abonats

Sessió d’1 hora

19,49

Lloguer de la pista de pàdel per a NO abonats

Sessió d’1 hora

32,48

Bono de 5
sessions
d’1
hora
Bono de 5
Lloguer de la pista de pàdel per a NO abonats sessions
d’1
hora
Bono de 10
Lloguer de la pista de pàdel per abonats
sessions
d’1
hora
Bono de 10
Lloguer de la pista de pàdel per a NO abonats sessions
d’1
hora
Cursos de pàdel per a abonats 1 dia / setmana. Sessió d’1 hora
Preu mensual
Cursos de pàdel per a NO abonats 1 dia / Sessió d’1 hora
setmana. Preu mensual
Cursos de pàdel per a abonats 2 dia / setmana. Sessió d’1 hora
Preu mensual
Cursos de pàdel per a NO abonats 2 dia / Sessió d’1 hora
setmana. Preu mensual
Lloguer de raquetes (1 h)
Sessió d’1 hora
Lloguer de la pista de pàdel per abonats

88,01

146,68
155,89
259,83
28,60
47,67
52,55
87,59
5,24

k.) AULA DE FORMACIÓ ESPORTIVA.

Tipus de servei

Periodicitat

PREU
(Euros)

Cursos de formació esportiva

2 Sessions per setmana
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20,95

Cursos de formació esportiva
Lloguer de l’aula de formació
Lloguer de l’aula de formació

4 Sessions per setmana
1 sessió d’una hora
1 setmana (4 hores/dia)

37,71
41,91
785,76

F.- PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA PARC DELS TORRENTS
a. ABONAMENTS DE TEMPORADA
Preu Públic

TIPUS DE QUOTA

(Euros)
Gratuït

Abonament de temporada petits (0 a 4 anys)
Abonament de temporada infantil, pensionista, jubilat o persona amb
discapacitat
Abonament de temporada adults
Abonament de temporada familiar
Abonament mensual infantil, pensionista, jubilat o persona amb
diversitat funcional
Abonament mensual adult
Abonament mensual familiar
Abono 10 entrades infantil, pensionista, jubilat o persona amb
diversitat funcional
Abono 10 entrades adult
Entrada grups
Entrada grups – casals municipals

53,50
87,45
185,46
26,98
42,22
93,17
34,07
46,41
1,20
0,43

b) ENTRADA PUNTUAL

ENTRADA PUNTUAL

EDATS

Preu Públic
(Euros)

Entrada puntual en dia
laborable

Adults

4,65

Entrada puntual en dia
laborable

Infantils - Gent Gran – persones amb
diversitat funcional – persona en
situació d’atur – membre de família
monoparental.

3,39

Entrada puntual en dia festiu Adults

5,68
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Infantils - Gent Gran – persones amb
diversitat funcional – persona en
Entrada puntual en dia festiu
situació d’atur – membre de família
monoparental.

4,17

G. COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES
Horari de servei: (de l’1 de setembre al 15 de juny)
De dilluns a divendres de 9 h a 23:30 h
Dissabtes i diumenges de 9 a 22 h
Horari de servei:
(del 16 de juny al 31 de juliol)
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
a) Pavelló groc:
Preu públic pel lloguer de la pista central:
Preu públic pel lloguer d’un mòdul de pista:

135,38 €/h
45,13 €/h

b) Pavelló blau:
Preu públic pel lloguer de la pista central:
Preu públic pel lloguer d’un mòdul de pista:

77,51 €/h
38,76 €/h

c) Gimnàs
Preu públic pel lloguer d’una hora o fracció
per a entrenaments

60,83 €/h

d) Aula de formació:
Preu públic pel lloguer d’una hora o fracció

5,98 €/h

e) Despatx entitat
Preu públic pel lloguer d’una hora o fracció

4,32 €/h

* Els serveis complementaris (equips de so, il·luminació, neteja, consergeria, etc.) que
afecten a aquest apartat es regulen a l’apartat XIII
H. BONIFICACIONS I EXCEPCIONS SOBRE ELS PREUS PÚBLICS:
-

Els preus públics reflectits als apartat A,B, C i G obtindran les següents
bonificacions i excepcions.
 Educació física escolar:
a.1 Les classes de l’assignatura d’educació física escolar en horari lectiu
realitzades pels centres públics d’Esplugues tindran una bonificació 100 % sobre
el preu públic
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a.2 Classes de l’assignatura d’educació física escolar en horari lectiu
realitzades pels centres concertats d’Esplugues tindran una bonificació del 75 %
sobre el preu públic.
 Activitats extraescolars:
b.1. Les activitats esportives extraescolars organitzades per AMPAS dels centres
escolars públics d’Esplugues tindran una bonificació del 100 % sobre el preu
públic.
b.2 Les activitats esportives extraescolars organitzades per AMPAS dels centres
escolars concertats d’Esplugues tindran una bonificació del 75 % sobre el preu
públic.
 Entrenaments i competicions.
c.1 Els entrenaments i/o competicions d’equips base que han estat acordades
en els convenis i/o han estat subvencionades per l’Ajuntament tindran una
bonificació del 100 %, tant pel que fa al lloguer de les sales com per als recursos i
serveis complementaris
c.2 Els entrenaments i/o competicions d’equips sèniors que han estat
acordades en els convenis i/o han estat subvencionades per l’Ajuntament
tindran una bonificació del 75 %, tant pel que fa al lloguer de les sales com per
als recursos i serveis complementaris.
c.3 Els entrenaments i/o competicions d’equips /esportistes d’entitat locals
registrades en el (REL) tindran una bonificació del 50 % sobre el preu públic de
la instal·lació esportiva.
c.4 Les competicions esportives (partits) organitzats per entitats local
registrades en el (REL) amb dret a cobrament d’entrada hauran de liquidar el
preu corresponent més el 6% de recaptació bruta.
c.5 Les competicions esportives (partits) organitzats per entitats No registrades
en el (REL) amb dret a cobrament d’entrada hauran de liquidar el preu
corresponent més el 15 % de recaptació bruta.
 Activitats esportives puntuals
7.1 Les activitats esportives organitzades per entitats i/o associacions locals
(REL) que han estat acordades en els convenis i/o han estat
subvencionades per l’Ajuntament tindran una bonificació del 100 %, tant pel
que fa al lloguer de l’espai esportiu com per als recursos i serveis
complementaris.
7.2 Les

entitats

esportives

registrades
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al

registre

d’entitats

locals

que

organitzen una activitat esportiva oberta i gratuïta tindran una bonificació del 75
% sobre el preu de l’espai esportiu.
 Festivals i activitats culturals.
Lloguer de les instal·lacions esportives per a festivals i activitats culturals amb
dret de cobrament d’entrada, per sessió de 4 hores, hauran de liquidar el
preu públic corresponent més el 15 % de la recaptació bruta.


Partits polítics amb domicili o seu al municipi.




Les activitats organitzades per partits polítics amb domicili o seu a Esplugues
que s’hagin de realitzar en l’horari habitual de funcionament de les
instal·lacions municipals tindran una bonificació del 100% sobre el
preu públic de la sala o espai de que es tracti.
Les activitats organitzades per partits polítics amb domicili o seu a Esplugues
que s’hagin de realitzar fora de l’horari habitual de funcionament de les
instal·lacions municipals no tindran cap tipus de bonificació sobre el preu
públic.

 Altres
 Quan les activitats organitzades siguin d’interès públic municipal, prèvia emissió
del corresponent informe tècnic, es podrà adoptar mitjançant acord o resolució
de l’òrgan municipal competent, l’exempció total o parcial dels preus públics
esmentats.
 L’aplicació de bonificacions podran ser anul·lada en cas de mal ús o ús
inadequat de l’espai llogat per part de l’usuari.
 D’aquestes exempcions queden excloses les despeses d’altres elements que
comportin un cost extraordinari per al centre (Servei de consergeria, vigilància,
neteja, tècnics/ques de so, equips audiovisuals, etc) que serà assumit pels
organitzadors de l’activitat.

III.- TALLERS D’IGUALTAT DE GÈNERE

SERVEI
-Tallers
de
creixement
personal
- Tallers d’informàtica
Tallers
de
memòria,
escriptura i
benestar i

DURADA
15 hores

PREU
RESIDENTS
30,56 €

12 hores
12 hores

23,15 €
18,52 €
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PREU
NO
RESIDENTS
55,56 €
46,30 €
32,41 €

pensament positiu
- Tallers monogràfics
- Tallers monogràfics

4 i 5 hores
Fins a 3 hores

9,26 €
6,48 €

16,67 €
11,11 €

IV.- SERVEI DE GUARDA D’INFANTS
Preu públic pel servei de guarda d’infants “Minuts Menuts Municipals” de 4 mesos
a 5 anys, per cada hora............................................................................................2,48 €

V.- SERVEIS HIGIENICOSANITARIS
a) Recollida a domicili d’animals domèstics morts:
- Preu públic per la recollida de cada animal domèstic mort
i posterior incineració ............................................................................... 40,30 €
VI.- ESTADA D’ANIMALS EN DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
a) L’estada dels animals censats i identificats, preu per dia d’estada ...... 17,70 €
b) Estada d’animals no censats i no identificats, preu per dia d’estada .. 22,10 €

VII.- ESCOLES-BRESSOL MUNICIPALS

Euro

- Preu públic, per mes i alumne ......................................................... 114 €
1.
Les persones residents a Esplugues, amb una antiguitat mínima d’un any, amb
uns ingressos anuals per membre de la unitat familiar, una vegada deduït el lloguer i les
despeses per hipoteca, inferiors al 85 % de l’Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC), gaudiran de les bonificacions següents:
IRSC
(7.967,76
€)

BONIFICACIÓ
APLICABLE

PREU
APLICABL
E

Fins el 45
%

80 % del preu
públic

22,80

Més del 45
%
Fins al 55

65 % del preu
públic

39,90

RENDA SEGONS MEMBRES UNITAT FAMILIAR
(NÚM. MEMBRES)
2

3

7.170,98

10.756,48

8.764,54

13.146,80 17.529,0 21.911,3 26.293,61
7
4
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4

5

6

14.341,9 17.927,46 21.512,95
7

%
Més del 55
%
Fins al 65
%

45 % del preu
públic

62,70

10.358,0
9

15.537,13 20.716,1 25.895,2 31.074,26
8
2

Més del 65
%
Fins al 75
%

45 % del preu
públic

85,50

11.951,6
4

17.927,4
6

23.903,2 29.879.1 35.854,92
8
0

Més del 75
%
Fins al 85
%

45 % del preu
públic

96,90

13.545,1
9

20.317,7
9

27.090,3 33.862,9 40.635,58
8
8

2.
Aquestes bonificacions hauran de sol·licitar-se i acreditar-se el compliment del
requisits.
3. Per valorar la capacitat econòmica i la deducció màxima aplicable, s’utilitzaran els
mateixos criteris aprovats per l’Ajuntament que figuren en els barems per a l’atorgament
d’ajuts econòmics.

VIII.- ENSENYAMENTS COMPLEMENTARIS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS
Preu públic
resident
s
no residents
66,00
99,00

A) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
MATRÍCULA
Matrícula per curs i persona
PREUS TRIMESTRALS
Música per als més petits: 0 a 2 anys
Sensibilització

66,00

99,00

Sensibilització
Cant coral

66,00
36,00

99,00
54,00

Cant coral
Conjunt
d'nstruments Orff
Grup de flautes
Música en grup
Clase en grup
d'instrument
Classe mixta
d'instrument 1 h
Instrument

36,00

54,00

36,00
36,00
36,00

54,00
54,00
54,00

93,00

139,50

110,00
120,00

165,00
180,00

Música i moviment: 3 a 5 anys

1. Formació Musical Bàsica: 6 a 11 anys
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individual: 0,30 h
Instrument
individual: 0,45 h
Llenguatge musical

180,00
73,00

270,00
109,50

Conjunts
Formacions
Clase en grup
d'instrument
Classe mixta
d'instrument 1 h
Instrument
individual: 0,30 h
Instrument
individual: 0,45 h
Llenguatge musical
Harmonia
i
composició

100,00
36,00

150,00
54,00

115,00

172,50

115,00

172,50

130,00

195,00

183,00
80,00

274,50
120,00

74,00

111,00

Llenguatge musical
Conjunts
Formacions
Harmonia
i
composició
Història
de
la
música
Arranjaments
Classe en grup
d'instrument 1h
Instrument
individual: 0,30 h
Instrument
individual: 0,45 h
Instrument
individual: 1h

100,00
100,00
38,00

150,00
150,00
57,00

75,00

112,50

75,00
80,00

112,50
120,00

130,00

195,00

142,00

213,00

186,00

279,00

237,00

355,50

4 hores setmanals

250,00

375,00

Tallers trimestrals

72,00

108,00

115,00

172,50

34,40

51,60

2. Música jove: 12 a 18 anys

3. Pràctica Musical

4. Pack especial accès estudis oficials
5.Tallers trimestrals

6. Activitats musicals d'estiu
Casal infantil de
música (40h)
Tallers musicals
(8h)
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Tallers musicals
(6h)

25,80

38,70

7. Reduccions a totes les àrees
2 matèries
3 matèries
4 matèries

5%
10%
15%

8. Cessió d’Instruments
CURS









Trompeta/clarinet/flauta
travessera
Saxo/violoncelo
Viola
Trombó de vars
Violí 4/4
Violí ½
Saxo soprà
Trombó de vares contralt

24,10
34,40
16,80
21,00
10,60
7,50
24,10
16,80

Preu públic
Residents
No residents
B) CERAMICA
- Curs complet (6 hores/setmana)
- Cursets trimestrals (3 hores/setmana)
- Cursets trimestrals (2 hores/setmana)

429,80
111,30
63,60

646,80
167,00
97,30

C) PINTURA I DIBUIX
- Curs complet (4 hores/setmana)
- Cursets trimestrals (2 hores/setmana)
- Curs complet infantil (2 hores/setmana)
- Curset trimestral (2 hores/setmana) en horari de matí

345,00
55,10
129,35
43,45

515,60
82,45
194,00
65,20

68,95

103,40

D) TALLERS “MÉS ART” + ART
- Cursets trimestrals (1,5 hores/setmana)
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- Autoservei (2 hores prèvia cita concertada)

3,70

7,20

- Cuita de peces ceràmiques
Peça petita (<20 x 20 x 20) – baixa temperatura

5,30

8,00

Peça gran (>20 x 20 x 20) – baixa temperatura
Peça petita (<20 x 20 x 20) – alta temperatura
Peça gran (>20 x 20 x 20) – alta temperatura

21,50
10,55
26,50

32,25
15,85
39,80

1,60
3,20

2,40
4,80

- Material
Paquet de 5 kg de fang
Paquet de 12,5 kg de fang

* Les persones jubilades amb uns ingressos econòmics, per membre de la unitat familiar i
per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos, etc.) inferiors al
doble del salari mínim interprofessional vigent, tindràn una bonificació del 50% en els
ensenyaments de ceràmica, pintura i dibuix i en els tallers més art (cursos de matí).
* Previ informe tècnic municipal i mitjançant Decret de l’Alcaldia es podran concedir
beques que comportaran l’exempció total o la bonificació parcial d’aquests preus.

IX.- UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (excepte esportives)
L’autorització i l’ús dels espais relacionats resta subjecte a l’acompliment de les
normatives d’utilització de cada equipament.
En tots els equipaments relacionats el preu inclou: lliurament de l’espai net,
climatització, servei de consergeria durant la realització de l’activitat i per les hores
sol·licitades.
A excepció del servei de consergeria de l’Espai museístic Can Tinturé i Vil.la Pepita
que s’ha de comptabilitzar a banda del preu públic de l’equipament.
Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat
que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.

IX.I.A. CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
 Horari de servei:

De dilluns a divendres d’ 11 a 21 h

Preu públic pel lloguer de la Sala Pere Mañé (200 pax)
Preu públic pel lloguer de la Sala Pau Sans (45 pax)
Preu públic pel lloguer de la Sala taller (40 pax)
Preu públic pel lloguer de la Sala de reunions espai jove (20 pax)
 Horari de servei:

De dilluns a dissabtes de 17 a 21 h
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62,83 €/h
27,87 €/h
24,34 €/h
8,11 €/h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’exposicions (45 pax)
La sala no es podrà llogar per períodes inferiors a 3 dies

25,76 €/dia

IX.I.B. CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA


Horari de servei: de dilluns a divendres de 8:30 a 22 h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (130 pax)

44,97 €/h

IX.I.C. CENTRE SOCIOCULTURAL CADÍ


Horari de servei: de dilluns a divendres de 8:30 a 21 h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (140 pax)

51,61 €/h

IX.I.D. BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES


Horari de servei: Del 16 de setembre al 14 de juny: Dilluns a
divendres de 15:30 a 20:30 h
Dijous, divendres i dissabte de 10 a 13 h



Horari de servei :Del 15 de juny al 15 de setembre:
Dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h
Dijous i divendres de 10 a 13 h / de 15:30 a 20:30h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes
Preu públic pel lloguer de l’Aula (16 pax)

(100 pax)

48,93 €/h
19,91 €/h

IX.I.E. CENTRE JUVENIL REMOLÍ


Horari de servei: de dilluns a divendres de 17 a 21 h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’activitats (30 pax)
IX.I.F. VIL.LA PEPITA


Horari de servei: De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h
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17,90 €/h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (35 pax)
Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes-aula (16 pax)

52,02 €/h
22,67€/h

* El lloguer de la sala sempre anirà acompanyat de la liquidació del corresponent preu
del servei de consergeria.
IX.I.H. ESPAI LA BARONDA


Horari de servei: de dilluns a divendres de 9 a 21 h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (3/3)(105 pax)
Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (2/3)(70 pax)
Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (1/3)(35 pax)
Preu públic pel lloguer del Vestíbul principal
Preu públic pel lloguer del Vestíbul secundari
Preu públic pel lloguer de l’Espai A (182,64 m2)
Preu públic pel lloguer de l’Espai B (276,76 m2)
Preu públic pel lloguer de l’Espai C (363,86 m2)

65,94 €/h
43,96 €/h
21,98 €/h
153,60 €/h
49,89 €/h
47,98 €/h
69,53 €/h
95,57 €/h

IX.I.I. ESPAI MUSEÍSTIC CAN TINTURÉ
L’ús de la sala d’actes de l’espai museístic Can Tinturé esta subjecte a
l’acompliment de les pautes d’ús específiques de l’equipament.


Horari de servei: De dilluns a divendres de De 17 a 21 h Dissabtes
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i Festius de 10 a 14 h

Preu públic pel lloguer de la Sala d’actes (45 pax)......................27,48 €/h
El lloguer de la sala sempre anirà acompanyat de la liquidació del corresponent
preu del servei de consergeria.
* Els Serveis complementaris (equips de so, il·luminació, neteja, consergeria, etc.) que
afecten a aquest apartat es regulen a l’apartat XIII.XII.II. BONIFICACIONS I EXCEPCIONS
Els preus públics reflectits als anteriors apartats obtindrà les següents
bonificacions i excepcions.

Entitats i/o associacions amb conveni / subvenció de l ’Ajuntament
d’Esplugues:
Les activitats organitzades per entitats i/o associacions locals que han estat
acordades en els convenis i/o han estat subvencionades per l’Ajuntament
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tindran una bonificació del 100 %, tant pel que fa al lloguer de les sales com per
als recursos i serveis complementaris.


Entitats inscrites al Registre d’Entitats Locals (REL)
1.Activitats d’accés lliure i gratuïtes.
Les activitats organitzades per entitats i/o associacions locals inscrites al registre
d’entitats locals (REL), per a activitats de lliure accés i gratuïtes, tindran una
bonificació del 50%, sobre el preu públic del lloguer de la sala.
2 . Activitats d’accés lliure i no gratuïtes.
Les activitats organitzades per entitats i/o associacions locals inscrites al registre
d’entitats locals (REL), per a activitats de lliure accés i NO gratuïtes tindran una
bonificació del 25%, sobre el preu públic de la sala.



Particulars i/o empreses:
1. Domicili o seu social al municipi.
Les activitats organitzades per particulars i/o empreses amb domicili o seu a
Esplugues no tindran cap tipus de bonificació sobre el preu públic.
Les empreses usuàries del Coworking tindran una bonificació del 50 % sobre el
preu públic de la sala.

2. Domicili o seu social fora del municipi.
Les activitats organitzades per persones físiques o jurídiques amb domicili o
seu fora d’Esplugues hauran de liquidar un 50 % sobre el preu públic de la sala.


Partits polítics amb domicili o seu al municipi.
Les activitats organitzades per partits polítics amb domicili o seu a Esplugues
que s’hagin de realitzar en l’horari habitual de funcionament de les
instal·lacions municipals tindran una bonificació del 100% sobre el preu
públic de la sala o espai de que es tracti.
Les activitats organitzades per partits polítics amb domicili o seu a Esplugues
que s’hagin de realitzar fora de l’horari habitual de funcionament de les
instal·lacions municipals no tindran cap tipus de bonificació sobre el preu
públic.
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• Les persones físiques o jurídiques a les que s’hagi atorgat llicència per a la
utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda” tindran una
bonificació del 50 % sobre el preu públic regulat a l’apartat IX.I.H. ESPAI LA
BARONDA.


Altres
 Quan les activitats organitzades siguin d’interès públic municipal, prèvia emissió
del corresponent informe tècnic, es podrà adoptar mitjançant acord o resolució
de l’òrgan municipal competent, l’exempció total o parcial dels preus públics
esmentats.
 L’aplicació de bonificacions podrà ser anul·lada en cas de mal ús o ús
inadequat de l’espai llogat per part de l’usuari.

D’aquestes exempcions queden excloses les despeses d’altres elements que
comportin un cost extraordinari per al centre (Servei de consergeria, vigilància, neteja,
tècnics/ques de so, equips audiovisuals, etc) que serà assumit pels organitzadors
de l’activitat.

X.- PUBLICACIONS

Preu públic

- Preu públic de venda de la col·lecció "Quaderns d'Esplugues" ..... 1,44 €
- Preu públic de venda del catàleg: "El transport de viatgers a Esplugues
i Sant Just (1900-1950)" .................................................................... 2,94 €
- Preu públic de venda de Fotografies J. Pastor ............................... 5,78 €
- Preu públic de venda del catàleg "Salvador Serra Sanllehí. Fotografies
(1920-1936)". ................................................................................... 11,56 €
- Carpeta 12 làmines Juan Domingo Rubies.................................... 11,56 €
- Preu públic de venda del llibre “Pujol i Bausis, centre productor
de ceràmica arquitectònica” de M. Pia Subias Pujadas ..................... 8,67 €
- Preu públic de venda del llibre “Miscel.lània” .................................. 5,78 €
- Memòria autoevaluació Ajuntament ............................................. 288,94 €
- Preu públic de venda del llibre “Un passeig per Esplugues” ........... 2,88 €
- Punt de llibre .................................................................................... 0,96 €
- Preu públic de venda del catàleg “Can Vidalet, un temps
i la seva gent”.................................................................................... 4,81 €
- Preu públic de venda del llibre “Memòria i evolució dels casaments a
Esplugues” ........................................................................................ 4,81 €
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- Preu públic de venda del catàleg de fotografies antigues dels
barris ................................................................................................ 4,81 €
- Preu públic de venda del catàleg “El reflex d’un temps. Can Tinturé.
Col.lecció de rajola de mostra Salvador Miquel” .............................. 19,23 €
- Preu públic de venda del catàleg de l’exposició: Lluis Brú.
Fragments d’un creador, els mosaics modernistes, que inclou el DVD:
Històries de Tessel.les. El taller de Lluís Brú. .................................. 19,23 €
-

Preu públic de venda “Guia Museu Can Tinturé” .......................... 4,81 €

- Preu públic de venda del “catàleg (fins a 100 págines) d’exposicions
temporals del Museu Can Tinturé” ................................................. 14,42 €
- Preu públic de venda del “catàleg (a partir de 101 pàgines) d’exposicions
temporals del Museu Can Tinturé” .................................................. 19,23 €
- Preu públic de venda del llibre de poesia “Itinerari poètic” de Josep Ma. Giménez
Ramos................................................................................................ 7,69 €


Als preus establerts en aquest epígraf s'hi aplicarà una bonificació del 30% quan
la venda es realitzi a llibreries i botigues especialitzades.

XI.- APARCAMENTS MUNICIPALS
1.- APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA


Els preus públics d’aquest apartat 1 no inclouen l’IVA.

A) ABONAMENTS MENSUALS:
- 1ª PLANTA
Abonament diürn (laborables)……..
Abonament nocturn+festiu…………
Abonament 24 hores…………..…….
Abonament motos 24 hores…..…..…
Abonament motos 24 hores (plaça petita)

53,88 €
53,88 €
75,00 €
37,93 €
13,06 €

- 2ª PLANTA
Abonament 24 hores…………….

71,55 €

- 3ª PLANTA
Abonament diürn (laborables)…….

43,10 €

Els comerciants i col·lectius (amb un mínim de 10
vehicles) gaudiran d’una reducció en l'abonament
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del 20 %.
Abonament nocturn+festius………
Abonament 24 hores……………..

43,10 €
64,66 €

Els comerciants i col·lectius (amb un mínim de 5 vehicles) gaudiran d’una reducció en
l'abonament diürn i en l'abonament de 24 hores del 10 %.
B) ESTACIONAMENT ROTATIU PLAÇA CATALUNYA
El preu per minut durant la primera mitja
d’estacionament (del minut 1 al minut 30) és de ...
El preu per minut durant la segona mitja
d’estacionament ( del minut 31 al minut 60) és de...
El preu per minut durant la tercera mitja
d’estacionament (del minut 61 al minut 90) és de...
El preu per minut (del minut 91 en endavant)

hora
0,038 €
hora
0,025 €
hora
0,021 €
0,017 €

C) ALTRES MODALITATS D’ESTACIONAMENT
9,14 €
9,14 €
69,83 €

Per dia complet
Ticket perdut
Talonaris 50 hores
D) TARGETA MAGNÈTICA

8,62 €

Targeta Magnètica

2. APARCAMENT LLEIALTAT/EL CAMPILLO

A. PERSONES RESIDENTS AMB DISTINTIU (Per acomplir els
requisits de l’Ordenança sobre estacionamet regulat:
a) Modalitat diària: 0,20 euros, per dia o fracció. (Des de la
obtenció del tiquet fins la finalització de l'horari de funcionament de
la zona verda).
b) Modalitat setmanal: 1 euro per setmana. (Des del moment de
l'obtenció del tiquet fins a la finalització de l'horari de funcionament
de la zona verda del sisè dia posterior al de l'obtenció del tiquet).
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B. ESTACIONAMENT ROTATIU PERSONES NO RESIDENTS O
SENSE DISTINTIU
El preu minut durant la primera hora d’estacionament (del minut 1 al
minut 60) és de ……………………………………………0,0183 €
(Preu de la primera hora: 1,10 €)
El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 61 fins al
minut 90) és ……………………………………………….0,0217 €
(Preu per aquesta mitja hora: 0,65 €)
El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 91 fins al
minut 120) és …………………………………………… 0,0250 €
(Preu per aquesta mitja hora: 0,75 €)
El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 121 en
endavant) és de …………………………………………..0,0283 €
(Preu per cada mitja hora: 0,85 €)

C. ALTRES MODALITATS NO RESIDENTS O SENSE DISTINTIU
Preu estacionament 24 hores
4€
(A comptar des de l’obtenció del tiquet)
Preu estacionament 7 dies
12 €
(Des del moment de l’obtenció del tiquet fins a la finalització de l’horari
de funcionament del 6è dia posterior al de l’obtenció del tiquet)
Preu estacionament 30 dies
30 €
(Des del moment de l’obtenció del tiquet fins a la finalització de l’horari
de funcionament del 29è dia posterior al de l’obtenció del tiquet)



El cobrament, quan la recaptació es realitzi mitjançant parquímetres, es farà
arrodonit al multiple de cinc cèntims d’euro.
L’impost sobre el Valor Afegit (IVA), es trobarà inclòs en les tarifes previstes en
aquest apartat 2).

3. APARCAMENT LES MORERES

a) ABONAMENTS MENSUALS

Abonament 24 hores
Abonament motos 24 hores…..…..…
Abonament de dilluns a divendres de 7.30 h a 21 h (mínim 5 vehicles)
* Els preus d’aquest apartat 3.a) no inclouen l’IVA.
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45,00 €
15,00 €
24,79 €

b) ESTACIONAMENT ROTATIU
S’aplicaren els preus públics establerts a l’apartat 2.B)”
XII.- ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
A) TALLERS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.- TALLERS JUVENILS (15-35 anys – Preu
ambdós inclosos)
públic
resident

a) Preu per cada taller trimestral (fins a un
màxim de 7, 30 hores per taller)

Preu
públic
No
resident

7,59

19,54

15,19

39

a) Preu per cada taller trimestral (fins a un
màxim de 7,30 hores per taller)

24,63

31,30

b) Preu per cada taller trimestral (a partir de 8
hores i fins a un màxim de 15 hores per taller)

49,31

62,59

b) Preu per cada taller trimestral (a partir de 8
hores i fins a un màxim de 15 hores per taller )
2.- TALLERS PER A ADULTS

B) ESPECTACLES INFANTILS
- Preu per entrada ............................................................... 2,78 €
(Entrada gratuïta menors de 3 anys)

C) ESPECTACLES ADULTS
1. Preu per cada entrada. :
- Espectacles de petit format......................................................
- Espectacles de mitjà format ....................................................

5,56 €
8,33 €

2. Preu públic per cada entrada per a majors de 65 anys i
per a titulars de carnet rosa de transport metropolità

3,70 €

D) ITINERARIS
- Preu públic per cada itinerari....................................................
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8,33 €

XIII.- SERVEIS COMPLEMENTARIS
- Fora dels horaris de funcionament establerts cal afegir el cost del Servei de consergeria.
El preu hora del Servei de consergeria és l’establert en el conveni laboral vigent.
. Horari normal:
17,35 €/h
. Horari nocturn o festiu:
19,58 €/h
. Horari nocturn i festiu:
24,48 €/h
- Si fos necessari un servei de neteja extraordinari per mantenir en bones
condicions l’equipament, s’afegirà el cost de la neteja extraordinària
(15,10 €/h) establert al contracte de neteja d’edificis municipals.
- Si fos necessària la presència un/a tècnic/ca de so per utilitzar els mitjans audiovisuals
de l’equipament i producció prèvia s’ha d’afegir el cost de 275 € (més IVA) per una sessió
de 4 hores, establert al contracte de so i llum.
- Si fos necessària la utilització del retroprojector vídeo mòbil caldrà sumar el cost de
13,75 € per mitja jornada o 20,60 € per jornada complerta, establert al contracte de so i
llum.”
XIV.- INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA EN SOPORT INFORMÀTIC
Concepte (format dxf)
(La unitat mínima es el full UTM 1:500)

Euros

Pessetes

13,26

(2.207)

Conjunt d’illes + línia de parcel.la........................

17,05

(2.837)

Conjunt d’illes + línia parcel·la + línia edifici +
altures………………………………………………….

20,84

(3.467)

24,62

(4.097)

Textos de número postal........................

9,48

(1.577)

Altimetría ………………………………………........

9,48

(1.577)

Eix del carrer (nombre de carrer i numeració
màxima i mínima………………………………......

9,48

(1.577)

Districte y Secció Censal………………………...

9,48

(1.577)

Base cartogràfica o conjunt d’illes
(Línia del terme municipal, illes, toponímia,
delimitació de barris)…………………………….

Conjunt d’illes + línea parcela + línia edifici +
altures + línies urbanisme + textos de qualificació
urbanística........................................
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Text de referència cadastral d’illa......................

9,48

(1.577)

Text de referència cadastral de parcel·la...........

9,48

(1.577)

Suport Disquet 3 ½ c/u .......................................

1,50

(250)

Suport Cd-rom c/u………………………………....

3,01

(500)

PREUS DELS SOPORTS D’ENTREGA

BONIFICACIONS.
S’aplicarà una bonificació del 80% en el preu públic corresponent, quan la cartografia
sigui sol·licitada per un estudiant i estigui destinada a la realització d’un projecte o treball
relacionat amb els estudis que es trobi cursant en el moment de sol·licitar-ho, justificant
aquest fets amb la presentació d’una carta firmada pel professor o tutor i segell oficial del
centre educatiu, en la que es faci constar l’ús previst de la informació. Així mateix
s’aplicarà dita bonificació a les persones físiques o jurídiques que precisin la cartografia
del municipi en suport magnètic per a realitzar estudis o projectes encarregats per
l’Ajuntament, no puden ser utilitzats per un altra fi.
ASPECTES GENERALS REFERENTS A LA INFORMACIO CARTOGRÀFICA
a) La sol·licitud es realitzarà per escrit, mitjançant la cumplimentació de l’imprès específic
i es presentarà en qualsevol dels Punts d’Atenció al Ciutadà.
b) El peticionari no podrà fer us de la informació per a cap altra us diferent al especificat
en la sol·licitud ni cedir-la total o parcialment a tercers.
c) La informació cartogràfica que lliurada per l’Ajuntament no te cap validesa jurídica i es
merament un suport gràfic de les dades que integren la base cartogràfica de l’Ajuntament
en el moment de la seu lliurament.
d) Les dades adquirides pel peticionari son una extracció de les existents en aquell
moment en el Sistema d’Informació de l'Ajuntament de Esplugues de Llobregat. Per tant,
l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles errors i omissions que puguin ser
detectats pel peticionari o tercers, ni dels possibles perjudicis que puguin derivar-se de
l’ús d’aquesta informació pel peticionari o terceres persones.
e) Amb anterioritat a l’entrega de la informació, l’adquirent haurà d’haver ingressat el preu
públic corresponent i acceptar les condicions d’ús, fent constar la seva conformitat de
forma expressa i amb indicació del seu DNI o CIF.
XV.- SERVEI DE TELEASSISTENCIA
Euro
- Preu públic pel manteniment dels aparells de teleassistència, per
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5,70 €

aparell instal.lat, al mes.
Previ informe tècnic emès pels serveis socials bàsics, mitjançant
decret d’Alcaldia, es podrà concedir l’exempció total o parcial del
preu públic a les persones en situació socio-econòmiques més
desfavorides.
XVI.- OBJECTES CULTURALS
Preu públic
-Preu públic de venda, per cada reproducció de "rajola"
del catàleg de la fàbrica Pujol i Bausis .......................................16,53 €
- Magnèt (reproducció de rajola) ..................................................1,69 €
- Llàpis .........................................................................................1,27 €
- Llibreta (14X8 cm) .....................................................................1,69 €
- Llibreta (15x15 cm) ....................................................................3,39 €
- Jocs de posagots ......................................................................4,24 €
- Preu públic de venda, “Fanguet petit” ............................ ...........2,54 €
- Preu públic de venda, “Fanguet gran” ........................... ..........10,17 €
- Preu públic de venda, “gomes rajoles”............................. ..........1,69 €
- Drac petit....................................................................................15,70 €
- Drac mitja.... ..............................................................................24,79 €
- Drac gran.................................................................................. 57,85 €

- Joc de café........................................................................................ 14,05 €
- Capses............................................................................................... 10,74 €
- Cendrer.............................................................................................. 5,79 €
- Banc Parc Guell................................................................................. 28,93 €
- Pom................................................................................................... 4,96 €
XVII.- DOCUMENTS BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES
Euro
- Preu públic per fotocopia, per cada foli.............. ............. 0,06
- Preu públic per impressió de còpia en color....................0,35
- Preu públic per impressió de còpia en b/n ...................... 0,10

XVIII.- FIRESPLUGUES
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a) Per cada carpa de 4x 2,5 m, amb estructura
modular.
*En cas de tractar-se d'empreses, comerços o entitats
d'Esplugues, es farà una bonificació al preu anterior.
Preu final: 185,19 euros (IVA no inclòs)

398,15 €

b) Per cada carpa de 4x2,5 m, amb estructura modular
("Passeig de compres") sense separació.
*En cas de tractar-se d'empreses, comerços o entitats
d'Esplugues, es farà una bonificació en el preu
anterior. Preu final: 170,37 euros (IVA no inclòs)

364,81 €

c) Per cada carpa de 3 x2 m amb estructura modular.
*En cas de tractar-se d'empreses, comerços o entitats
d'Esplugues, es farà una bonificació en el preu anterior.
Preu final: 138,89 euros (IVA no inclòs)

299,07 €

XIX.- SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
a) Preu públic del Servei d’Atenció Domiciliària ................................. 16,70 euros/hora
b) Preu públic del Servei d’Auxiliar de la Llar ..................................... 13,40 euros/hora


L’aportació del beneficiari garantirà un ingrés personal mínim equivalent a 1,5
vegades la Renda de Suficiència de Catalunya (RSC).

BONIFICACIONS
Els preus públics fixats tenen una bonificació de:
a) 100% quan els ingressos de la persona beneficiària siguin inferiors a 1,5 vegades
l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
b) 75% quan els ingressos siguin inferiors a 2 vegades l’IRSC.
c) 50% quan els ingressos siguin inferiors a 2,5 vegades l’IRSC.
d) 25% quan els ingressos siguin inferiors a 3 vegades l’IRSC.
e) 0% quan els ingressos siguin superiors a 3 vegades l’IRSC.
XX.- PREU PÚBLIC PELS CASAMENTS CIVILS A L’AJUNTAMENT
- Per cada casament civil a l’Ajuntament ......................... 300 €
a) Aquest preu no s’haurà d’abonar quan algun dels dos contraents, o dels seus familiars
de primer grau de consanguinitat (pares, fills, filles), o dels col·laterals de segon grau
(germans, germanes), consti empadronat a Esplugues.
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b) La quota es farà efectiva en el moment de fer la corresponent reserva.

XXI.- SERVEI DE PODOLOGIA
- Preu públic per cada servei de podologia.........................................2 €

XXII.- ACTIVITATS AL CARRER AMB FINALITAT LUCRATIVA
a) Per utilització diària de carpes plegables d’estructura
d’alumini, sostre de lona, de 3x3 m i amb base (inclou el
trasllat, lloguer, muntatge i desmuntatge), per cada unitat

115,74 €

b) Per utilització diària de carpes plegables d’estructura
d’alumini, sostre de lona, de 3x3 m i amb base (inclou el
trasllat, lloguer, muntatge i desmuntatge), per a empreses
i titulars d’activitats locals, per cada unitat

41,67 €

XXIII.- ESPAIS COWORKING
1. UTILITZACIÓ DE L’ESPAI
A) Per mesos
Període d’utilització:
MENSUAL

Jornada completa
40 hores setmanals

Mitja jornada
20 hores setmanals

I. Primer any

60€

35 €

II. Segon any

75€

44€

III. Tercer any

90€

53€

IV. Pròrroga d’ús:
quart any i següents

108€

64€

B) Per hores
- Preu públic per cada hora d’utilització.............3 €

2. SERVEIS COMPLEMENTARIS
7 euros per hora d’utilització

a) Sala de reunions
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b) Sala d’actes (audiovisuals)
7 euros per hora d’utilització
c) Sala de reunions i sala d’actes (utilització conjunta) 12 euros per hora d’utilització

XXIV.- OBJECTES PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
a) Samarretes : 2,89 euros/ unitat
b) Gorres : 1,24 euros/unitat
c) Mocadors de coll: 1,24 euros/unitat

XXV.- DEIXALLERIA MANCOMUNADA FONTSANTA

PREU PÚBLIC
PROPOSAT €/tona
SENSE IVA

Proposta AMB 2019 €/tona
LÍMITS ENTRADA DIÀRIA
(sense IVA)

Comerciants i
Comerciants i
RESIDUS ESPECIALS Particulars
petits
Particulars
petits
industrials
industrials
Absorbents

480

2 kg

10 kg

Àcids

440

2 kg

10 kg

Aerosols i esprais

1100

5 kg

10 kg

Bases

400

2 kg

10 kg

Gratuït

30 kg

30 kg

Gratuït

3 ut

3 ut

Bombones butà (Butsir i
càmping gas)

90

3 ut

3 ut

Cosmètics

320

5 kg

20 kg

Dissolvents
(acetona,
alcohol o aiguarràs)

270

5 kg

20 kg

Dissolvents halogenats

890

5 kg

20 kg

Envasos contaminats

390

2 kg

10 kg

600

2 ut

4 ut

No admès

75 kg
plaques, 85
kg tubs, 100
kg dipòsits o
jardineres*

No admès

Gratuït fins
al límit
Bombones butà (Repsol) d’entrada
Bateries

Envasos
extintors

a

pressió

Fibrociment i amiant

i

Gratuït fins
al límit
d’entrada
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Filtres olis i altres metalls
contaminats

320

5 kg

10 kg

Fitosanitaris

2200

5 kg

10 kg

Fluorescents i llums de
mercuri

Gratuït

10 ut

50 ut

Mercuri

15700

100 g

100 g

Neveres i aparells de
fred
amb
gasos
refrigerants

Gratuït

1 ut

2 ut

Olis no regenerables

310

2 kg

10 kg

Piles i acumuladors

Gratuït

5 kg

10 kg

No admès

4 ut/any

No admès

2600

2 kg

10 kg

Gratuït

5 kg

10 kg

2000

2 kg

10 kg

410

20 kg

50 kg

250

5 kg

10 kg

Pneumàtics
Productes comburents
Radiografies
Reactius de laboratori i
PNI
Sòlids/pastosos:
pintures,
vernissos,
coles
Toner i cartutxos de tinta

*Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del Vallès,
Gavà i Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebrón (Barcelona).
ALTRES RESIDUS
Cintes de casset i VHS

340

20 Kg

200 Kg

Fusta neta

60

500 kg

2.000 kg

Matalassos

340

2 ut

5 ut

Plàstic dur no envàs

100

500 kg

2000 kg

100

1 m³

1 m³

220

500 kg

2.000 kg

Restes vegetal

60

500 kg

2.000 kg

Terres i runes

30

500 kg

2.000 kg

Tèxtil

220

100 kg

500 kg

Vidre armat i/o barrejat

35

500 kg

2.000 kg

Vidre pla

35

500 kg

2.000 kg

Porexpan
Rebuig no recuperable
i/o no separat

Gratuït fins
al límit
d’entrada
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PREU PÚBLIC
PROPOSAT
Proposta AMB 2019 €/tona
LÍMITS ENTRADA DIÀRIA
€/tona SENSE
(sense IVA)
IVA
SUBPRODUCTE
I RESIDUS
Comerciants i
Comerciants i
SENSE
Particulars
petits
Particulars
petits industrials
DESPESA
industrials
REPERCUTIBLE
Aparells elèctrics
i informàtica no
Gratuït
5 ut
5 ut
inclosos en altres
grups
Cables

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Càpsules de dosi
única

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Cartró i paper

Gratuït

500 kg

2.000 kg

CD I DVD

Gratuït

20 kg

200 kg

Gratuït

2 ut

5 ut

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Envasos vidre

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Metalls

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Olis lubricants

Gratuït

5 kg

20 kg

Gratuït

5 kg

20 kg

Gratuït

2 ut

5 ut

Electrodomèstics
línia blanca
Envasos
amb
Punt Verd de
SIG

Olis vegetals no
contaminats
Televisors
i
monitors
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