ORDENANCES FISCALS 2021

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es
disposa a l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març, s’estableix l’Ordenança general
reguladora dels preus públics.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei general tributària, que es beneficiïn dels serveis i/o activitats que
s’indiquen en la present Ordenança.
Article 3. Naixement de l’obligació de pagament
1. S’entendrà que s’inicia l’activitat en el moment de la inscripció o de formular la reserva de la
instal·lació o de la pràctica de l’activitat.
2. L’obligació també neix en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no hagi estat
autoritzat a utilitzar-lo.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes s’especifiquen en l’annex d’aquesta Ordenança.
2. El pagament de preus públics per serveis efectuats i no autoritzats prèviament , o que
ultrapassin els límits de l’autorització, no comporta la legalització de les prestacions no
autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o
altres mesures que corresponguin.
3. Per raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu, o d’interès públic, podran
subscriure’s convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de lucre, que
tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en les que es fixin
preus públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 5. Normes de gestió dels preus públics
1. Amb independència dels dipòsits de garantia, s’exigirà el dipòsit previ del import total del
preu públic que correspongui, en el moment de sol·licitar la prestació del servei. El cobrament
del preu total es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació, en el moment de la sol·licitud.
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2. Quan es tracti de prestació de serveis municipals de tracte successiu, el cobrament de les
quotes successives serà objecte de padró, dins del període comprès entre 15 de gener i el 15
de març de cada any, llevat de l’exercici en què es formuli la petició per primera vegada. En tot
cas, l’ alcalde pot modificar sempre que les necessitats del servei així ho aconsellin i que els
nous terminis establerts no siguin inferiors a dos mesos.
3. És condició indispensable per poder gaudir de qualsevol de les prestacions de serveis o de
la pràctica d’activitats administratives de competència municipal a què es refereixen els articles
d’aquesta Ordenança que el subjecte passiu no tingui deutes pendents de pagament en
període executiu amb la Hisenda municipal, llevat que aquests deutes pendents de pagament
en període executiu tinguin concedit, a la vegada, l’ajornament o fraccionament.
4. L’ Administració municipal pot suspendre, llevat que hi hagin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan n’obstaculitzin les
comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament
dels preus acreditats.
5. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen, si
s’escau, l’impost sobre el valor afegit (IVA).
6. En supòsits d’acreditament periòdic anual (relacions anuals obligats o padrons) coincident
amb l’any natural, si per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, no es presta el
servei o l’activitat concernida o s’impossibilita la seva normal utilització, procedirà la devolució
de l’import corresponent o, en el seu cas, s’haurà d’ajustar el període acreditatiu del cobrament,
d’ofici o a instància de part, a aquesta circumstància amb el corresponent prorrateig mensual
de les quotes, llevat que en regulació del corresponent epígraf específic, se’n reguli un altre.
El cessament de la utilització, del servei o de l’activitat, s’acreditarà mitjançant informe previ
dels serveis municipals encarregats del seguiment del servei concernit, que determinarà la
causa o ubicació real de cessament, la data del seu inici, la del seu final, i el seu abast.
7. SERVEIS ESPORTIUS:
1. Ús individualitzat dels espais esportius municipals:
1.1. El cobrament del preu es farà mitjançant sistema d’autoliquidació en el moment de la
sol•licitud.
1.2. El cobrament del preu en els serveis d’abonats de piscina i gimnàs es liquidarà prorratejat
en quatre quotes, la primera de la qual es cobrarà l’ inici del mes de gener, i la resta a l’inici
del mesos d’abril, juliol i octubre de cada any.
En el moment de l’alta, els abonats del serveis esportius hauran d’autoliquidar la matrícula i la
quota que correspongui, que en aquest cas serà prorratejada per mesos.
1.3. Les baixes cursades unilateralment pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels serveis
especificats a les tarifes, tindran efecte en finalitzar el període d’abonament o del servei
concertat, i no donaran cap dret en cap cas al reintegrament del trimestre en curs.
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1.4. En cas de robatori del carnet d’usuari serà obligatori presentar l’original de la denúncia
vigent emesa davant l’autoritat competent, per tal de quedar exempt de pagament del preu
públic establert per a duplicat de carnet.
1.5. Els usuaris acollits al preu públic establert per a pensionistes (en el cas de transitoris) i
famílies nombroses amb data de validesa del títol, estan obligats a notificar i justificar la
renovació d’aquesta situació al Servei d’Esports, en cas contrari, se’ls aplicarà la quota de preu
públic general corresponent all servei al qual estiguin inscrits.
2. Ús per part de col·lectius dels espais esportiu municipals:
2.1. Les entitats i escoles han de renovar la sol·licitud d’ús de les instal·lacions cada
temporada o curs escolar.
2.2. Les quotes per temporada o curs escolar es liquidaran durant l’últim trimestre de la
temporada o curs.
2.3. La reserva d’hores anteriors o posteriors a un acte seran abonades per l’usuari u
organitzador com hores d’acte.
La falta de pagament d’una quota donarà lloc, prèvia la tramitació reglamentaria, a la pèrdua
de la condició d’usuari de la instal·lació.
Les quanties que no s’hagin satisfet dins del període voluntari seran exigides per la via de
constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació i l’Ordenança Fiscal general.
2.4. En cas d’organització de campus poliesportius, totes aquelles entitats i associacions amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar i actuar i sense ànim de lucre, inscrites al
Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, dirigides a la pràctica de les
diferents modalitats esportives, se’ls aplicarà el preu públic corresponent a “entrenament fins a
juvenils” depenent de la instal·lació municipal sol·licitada.
Article 6. Fixació
1. L’establiment o modificació dels preus públics locals d’aquest municipi s’atribueix a la Junta
de Govern Local per delegació de l’Ajuntament Ple. En la materialització o materialitzacions
d’aquesta atribució és farà constar expressament aquesta delegació.
2. La Junta de Govern Local és igualment l’òrgan competent per l’aprovació dels convenis de
col·laboració previstos a l’article 4.3 d’aquesta ordenança, i per establiment o fixació de les
quanties dels preus públics concernits per a cada exercici a tenor dels acords, sempre i quan
quedi constància en l’expedient de l’existència de consignació suficient en els pressupostos
municipals per fer front a les dotacions oportunes per cobrir les diferencies resultants respecte
al cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme, si n’hi ha.
En els supòsits de serveis o activitats dutes a terme pels organismes autònoms, o entitats
públiques empresarials, la fixació dels preus públics s’adoptarà a proposta d’aquests, a la que
s’adjuntarà el corresponent estudi econòmic del que resulti que els preus públics proposats
cobreixen el cost del servei.
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Disposició addicional
Única. En tot allò que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les
normes de l’Ordenança fiscal general i les disposicions que, si escau, es dictin per a la seva
aplicació.
Disposició final
Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s’acordi modificar-la o
derogar-la. En cas de modificació parcial, els articles no modificats mantindran la seva
vigència.

Les modificacions d’aquesta ordenança es van aprovar provisionalment per acord de la
Junta de Govern Local, en sessió pública de data 24-07-2017. En no haver-se presentat
cap reclamació es van considerar aprovades definitivament. El text de les modificacions
aprovades ha estat publicat al BOP de Barcelona de data 23 de novembre de 2017 i tindrà
efectes a partir del dia 1 de desembre de 2017.
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ANNEX
El pagament de les tarifes s’efectuarà en el moment de formalitzar la inscripció corresponent,
posteriorment, la gestió de cobraments es farà mitjançant domiciliació bancària. Per a l’efecte,
l’usuari facilitarà, en el moment de la inscripció, les dades per poder domiciliar els rebuts
corresponents.

I. Preu públic per la construcció i reparació de guals
a) Vorades de tipus gual
EUR
1

2

Subministrament i col·locació vorada T-3 (17 x 30) tipus gual, per
metre lineal

94,84

Pintat del gual, per metre lineal

12,84

Subministrament i col·locació vorada T-5 (22 x 30) tipus gual, per
metre lineal
Pintat del gual, per metre lineal

110,78
12,84

b) Voreres rebaixades de zones industrials
EUR
1
2
3

Construcció vorera rebaixada de panot de quatre pastilles sobre
base de formigó de 25cm de gruix per m2
Construcció de vorera rebaixada amb paviment de formigó de 25
cm de gruix per m2
Construcció vorera rebaixada amb paviment de llambordes sobre
base de formigó de 20 cm de gruix per m2.

85,96
61,14
117,00

c) Reposició voreres i vorades normals
EUR
1

Subministrament i col·locació de vorada normal, per metre lineal

77,10

2

Construcció de paviment de vorera de panots de quatre pastilles de
20 x 20 x 4 sobre base de formigó de 10 cm de gruix, per m2.

64,53
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d) Vorades tipus Barcelona

EUR
1

Subministrament i col·locació de la vorada tipus Barcelona 42 x 40 x
40, per metre lineal
Pintat del gual, per metre lineal

306,64
12,84

e) Pels treballs de pintat dels guals conforme al nou disseny establert a l'Ordenança de
guals de l’Ajuntament
EUR
Per metre linial
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II. Preu públic per a espectacles i actuacions culturals diverses organitzats per
l’Ajuntament o els seus organismes autònoms.
TIPUS
ENTRADA A
ENTRADA B
ENTRADA C
ENTRADA D
ENTRADA E
ENTRADA F
ENTRADA G
ENTRADA H
ENTRADA I
ENTRADA J
ENTRADA K
ENTRADA L
ENTRADA M
ENTRADA N

GENERAL
3,24 €
5,40 €
6,48 €
8,64 €
10,80 €
12,96 €
4,32 €
17,28 €
19,45 €
21,60 €
27,00 €
32,40 €
37,80 €
54,00 €

REDUÏT 1
2,16 €
4,32 €
5,40 €
6,48 €
8,64 €
9,72 €
11,88 €
12,96 €
15,12 €
16,20 €
20,52 €
24,85 €
28,08 €
41,05 €

REDUÏT 2
2,16 €
3,24 €
3,24 €
4,32 €
5,40 €
6,48 €
7,56 €
8,64 €
9,72 €
10,80 €
14,04 €
16,20 €
19,45 €
27,00 €

1. Condicions
1.1. L’entrada reduïda Tipus 1 s’aplicarà als més grans de 65 anys,als joves fins a 26 anys, els
grups entre 10 i 20 persones, als dipositaris del carnet de la xarxa de Biblioteques de Badalona
i d’altres entitats culturals que tenen conveni amb l’ajuntament de Badalona. Així com en els
abonaments promocionals del Teatre Zorrilla.
1.2. L’entrada reduïda Tipus 2 s’aplicarà als grups més grans de 20 persones i en els
abonaments promocionals del Teatre Zorrilla.
1.3. Respecte a les diferents tipologies d’entrada que s’estableixen, amb caràcter previ a cada
actuació en concret el Cap del Servei de Cultura proposarà de forma motivada al Regidor de
l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural la tarifa específica a aplicar, per la seva ratificació, en
funció de la complexitat del muntatge, del gènere, del format, del mercat de l’espectacle i del
públic al que va dirigit.
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III.A. Preu públic per la utilització del Teatre Principal
UTILITZACIÓ DE LA SALA 1
1.- La cessió de la utilització del Teatre Principal serà d’un mínim de 4 hores, ampliables per
hores. En el supòsit que alguna de les activitats esmentades tingui preu d’entrada es generarà
un increment sobre el preu hora estipulat en tots els paràgrafs a raó del percentatge indicat,
llevat d’aquells casos en què la recaptació generada es destini explícitament a projectes de
caràcter solidari.
1.1. Activitats organitzades per organismes autònoms i societats municipals, centres docents i
escoles públiques o concertades, entitats i associacions de Badalona sense ànim de lucre
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats:
EUR/ hora
54,00

Increment per venda d'entrades: 10%

1.2. Activitats organitzades per altres entitats i associacions sense ànim de lucre o empreses
i/o entitats privades particulars, amb ànim de lucre de Badalona per a activitats de promoció
específica de les artes escèniques:
EUR/ hora
81,00

Increment per venda d'entrades: 50%

1.3. Activitats organitzades per empreses i/o entitats privades amb ànim de lucre per a actes o
promocions comercials o qualsevol altra organització jurídica o privada quan l'activitat a
realitzar no sigui de promoció específica de les arts escèniques:
EUR/ hora
108,01
Increment per venda d'entrades: 100%
2. Condicions d’ús de la sala del Teatre Principal
2.1. S’autoritzarà l’ús de l’espai en funció de les característiques de l’activitat.
2.2. Si el mateix dia de l’activitat programada es vol usar l’espai per assaig, aquest es
beneficiarà d’un 50% de descompte sobre la tarifa.
2.3. Tant les activitats com els assajos es programaran en funció de la disponibilitat de la sala.
Es considerarà efectiva la reserva a partir de la presentació de l’autoliquidació del preu públic
corresponent.
2.4. Els preus establerts inclouen, a més dels subministres generals i la neteja, els serveis
d’un conserge i d’un tècnic de sala.
2.5. Qualsevol servei no contemplat en aquests preus anirà a càrrec del sol·licitant.
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III.B. Preu públic per la utilització del Teatre Zorrilla
UTILITZACIÓ DE LA SALA
1.- La cessió de la utilització del Teatre Zorrilla serà d’un mínim de 4 hores, ampliables per
hores. En el supòsit que alguna de les activitats esmentades tingui preu d’entrada es generarà
un increment sobre el preu hora estipulat en tots els paràgrafs a raó del percentatge indicat,
llevat d’aquells casos en què la recaptació generada es destini explícitament a projectes de
caràcter solidari.
1.1. Activitats organitzades per organismes autònoms i societats municipals, centres docents i
escoles públiques o concertades, entitats i associacions de Badalona sense ànim de lucre
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats:
EUR/ hora
199,81

Increment per venda d'entrades: 10%

1.2. Activitats organitzades per altres entitats i associacions sense ànim de lucre, o empreses i/
o entitats privades amb ànim de lucre de Badalona per a activitats de promoció específica de
les arts escèniques:
EUR/ hora
405,02

Increment per venda d'entrades: 50%

1.3. Activitats organitzades per empreses i/o entitats privades amb ànim de lucre per a actes o
promocions comercials o qualsevol altra organització jurídica o privada quan l'activitat a
realitzar no sigui de promoció específiques escèniques:
EUR/ hora
675,03

Increment per venda d'entrades: 100%

2. Condicions d’ús de la sala del Teatre Zorrilla.
2.1. S’autoritzarà l’ús de l’espai en funció de les característiques de l’activitat.
2.2. Si el mateix dia de l’activitat programada es vol usar l’espai per assaig, aquest es
beneficiarà d’un 50 % de descompte sobre la tarifa.
2.3. Tant les activitats com els assajos es programaran en funció de la disponibilitat de la sala.
Es considerarà efectiva la reserva a partir de la presentació de l’autoliquidació del preu públic
corresponent.
2.4. Els preus establerts inclouen, a més dels subministres generals i la neteja, el material tècnic
fix que disposa el teatre (llum i so) i el servei mínim de personal tècnic i de sala ( un cap de sala
i un auxiliar de sala, un cap tècnic i un tècnic auxiliar).
2.5. Qualsevol servei no contemplat en aquests preus anirà a càrrec del sol·licitant.
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2.6. Per poder utilitzar el teatre Zorrilla caldrà presentar una sol·licitud que inclogui el detall de
les activitats a realitzar, les necessitats tècniques i els horaris. El Teatre Zorrilla es reserva la
facultat de determinar,donades les característiques de l’acte, el nombre mínim d’hores de
personal i l’equip tècnic necessari per a l’optima realització de l’esdeveniment.
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IV. Preu públic per la utilització dels espais dels centres cívics i de l’Espai Betúlia
EUR/hora
1.1

Utilització d’un espai per part de persones jurídiques inscrites
al Registre municipal d’entitats o declarades d’especial interès
social i/o cultural per a entitats sense ànim de lucre

Exempt

1.2

Utilització d’un espai per part de persones físiques o jurídiques
per a entitats sense ànim de lucre

19,27

1.3

Utilització d’un espai per persones físiques o jurídiques per
entitats amb ànim de lucre

38,54

1.4

Obertura amb personal municipal(Ordenances d’equipaments
socioculturals) fora de l’horari establert.
D’aplicació en els apartats 1.1, 1.2 i 1.3)
Hora extra normal

13,76

Hora extra festiva/nocturna

26,69

L’autorització per a la utilització d’aquest espais caldrà ser sol·licitada amb 10 dies hàbils
d’antel·lació al de la realització de l’acte, restarà condicionada a la compatibilitat de l’ús
sol·licitat amb la resta d’activitats que es desenvolupin als equipaments de referència i, també,
a la disponibilitat del personal municipal que hagi de fer el control i seguiment de l’ús dels
espais.
En tot cas, per a les entitats contemplades a l’epígraf 1.1, caldrà acreditar que l’entitat és
sense ànim de lucre i d’especial interès social i/o cultural. No obstant això, es presumirà
acreditada aquesta condició per a aquelles persones jurídiques inscrites al Registre Municipal
d’Entitats.
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V. Preu públic pel préstec de material del centre cívic de Dalt de la Vila
Dipòsit

EUR/dia

EUR
1. Material d'imatge
Qualsevol aparell del material d'imatge

44,11

7,78

2. Projector de vídeo i pantalla de projecció (3x2,50)

88,21

24,77

3. Equip d'àudio sencer

44,11

15,51

44,11

15,51

per aparell

4. Equip audiovisual
Qualsevol aparell del material d'imatge

per aparell

L’interessat en el préstec del material haurà d’aportar còpia del DNI que es compulsarà per qui
faci el préstec. La quantia ingressada en concepte de dipòsit es retorna en el moment en què
es retorni el material prestat en bon estat.

VI. Preu públic per les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament a les
biblioteques, centres cívics i l’Espai Betúlia.
1.1

Activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament a les biblioteques, centres
cívics i l’Espai Betúlia
EUR/unitat
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VII. Preu públic per la prestació de serveis amb motiu de la celebració de matrimonis i
altres cerimònies civils
Article 1 Objecte del Servei
Constitueix el fet imposable els treballs necessaris per a la preparació, manteniment, neteja,
il·luminació, sonorització i altres tasques necessàries per poder fer ús de la instal·lació
municipal.
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones naturals que constitueixen la
parella que vol celebrar el casament en les estances d’aquest Ajuntament
Article 3 Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagar es genera, en el moment del lliurament de la documentació necessària per
fer la cerimònia del casament en una hora i dia determinats.
Article 4 Tarifa
La tarifa a pagar pels serveis prestats és de 135,01 euros/casament
Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró d’habitants, la
seva residència a Badalona, s’aplicarà una reducció del 20% sobre la tarifa establerta.

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

PP/13

ORDENANCES FISCALS 2021

VIII.A. Preu públic per la utilització d’espais i el préstec d’equipaments del Museu de
Badalona
Utilització d’espais i equipaments
EUR
Utilització d’espais i equipaments
tipus A
Utilització d’espais i equipaments
tipus B
Utilització d’espais i equipaments
tipus C
Utilització d’espais i equipaments
tipus D
Utilització d’espais i equipaments
tipus E
Utilització d’espais i equipaments
tipus F
Utilització d’espais i equipaments
tipus G
Utilització d’espais i equipaments
tipus H
Utilització d’espais i equipaments
tipus I
Utilització d’espais i equipaments
tipus J
Utilització d’espais i equipaments
tipus K
Utilització d’espais i equipaments
tipus L
Utilització d’espais i equipaments
tipus M
Utilització d’espais i equipaments
tipus N
Utilització d’espais i equipaments
tipus O

Servei de megafonia Terrassa, tot el temps
d’ocupació
Piano a la Sala d’actes, tot el temps
d’ocupació
Sala d’actes, Vestíbul o Jardí QL, 2
hores

147,50
162,00
198,00

Sala d’actes i càtering, 2 hores

245,00

Casa dels Dofins, 2 h

400,00

Termes-Decumanus mig dia (5 hores)

737,00

Servei de megafonia Vestíbul o Termes
Decumanus, tot el temps d’ocupació
Servei de megafonia Casa Dofins o Jardí
QL, tot el temps d’ocupació
Terrassa 2 h
Vigilant sala mitja hora
Taula gran o plafó dins espais, tot el
temps d’ocupació
Connexió internet Sala d’Actes, tot el
temps d’ocupació
Taula petita rodona o 6 cadires dins
espais, tot el temps d’ocupació
1 hora vigilància o servei d’ordinador, tot el
temps d’ocupació
Pantalla i projector a la Casa Dofins o al
Jardí de QL, tot el temps d’ocupació

125,00
187,00
306,00
22,50
16,00
64,50
11,00
32,50
119,00

Condicions
1. S’autoritza l’ús dels espais en funció de les característiques de l’activitat.
2. En aquests preus no estan contemplades les despeses de protecció de les restes
arqueològiques o d’adequació de l’espai que origini l’activitat.
3. Aquests preus no inclouen els drets d’imatge.
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
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4. En les activitats que tinguin un preu d’entrada, els preus s’incrementaran un 30%
5. Qualsevol servei, inclosa l’afinació del piano, no contemplat en aquests preus serà a càrrec
del sol·licitant
6. Els organismes, empreses i entitats amb les quals el Museu tingui establerts acords i/o
convenis de col·laboració podran gaudir d’una bonificació de fins el 50% del preu, segons les
característiques de l’acord.
7. Els equipaments o materials que es relacionen, només es podran cedir dins les
dependències del propi Museu.
Nota: Les tarifes són mínimes i en cas que hi hagi variacions pel que fa a temps i/o quantitats,
es farà el càlcul proporcional dels imports
VIII.B. Preu públic per l’entrada a les restes romanes del Museu de Badalona
Normal

Reduït

Entrada patrimoni tipus A

3,00

2,50

Entrada patrimoni tipus B

2,00

1,50

Entrada patrimoni tipus C

1,00

0,80

Entrada patrimoni tipus D

6,00

4,80

Entrada patrimoni tipus E

0,00

0,00

Condicions
1. L’entrada tipus A s’aplicarà, amb la deguda acreditació, a: joves de 17 a 25 anys, promocions
horàries, agències de viatges (grups) i operadors turístics (grups)
2. L’entrada tipus C s’aplicarà, amb la deguda acreditació, a: joves de 8 a 16 anys, grups
escolars, jubilats, pensionistes, persones en situació d’atur, discapacitats i un acompanyant,
docents, guies de turisme, Amics del Museu, Societat Catalana d’Arqueologia, Associació
d’Arxivers de Catalunya, Associació de Gestors Culturals, primer diumenge de mes.
3. L’entrada tipus D reduïda s’aplicarà, amb la deguda acreditació, a posseïdors dels carnets
Jove, Estudiant, Biblioteques, TR3C, Club Súper 3, Arqueotícket, Barcelona Card, Família
nombrosa, Família monoparental, grups a partir de 15 persones, individuals provinents
d’agències de viatges.
4. Les entrades tipus E gratuïtes s’aplicaran, amb la deguda acreditació, als menors de 7 anys,
als acompanyants de grup amb reserva, als membres d’International council of Museums
(ICOM) i als de l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
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IX. Preu públic per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
1. Piscines Municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3. Pistes d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (transversal)
9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de Llefià, La Plana, Casagemes
Bufalà, Montigalà, Països Catalans, Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva
Joaquim Blume, Pistes d'atletisme i Camps de Futbol de sauló i de gespa
11. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume.
12. Poliesportius descoberts
13. Camps de futbol per a entrenaments, 1/2 camp.
14. Camps de futbol, competicions
15. Complex Esportiu Llefià
16. Altres serveis

1. Piscines Municipals
EUR
1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15 anys

65,68

1.1.2 Menors: De 10 a 14 anys

50,77

1.1.3 Jubilats/Pensionistes

33,15

1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors

9,67

/membre

1.2. Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
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1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys

34,08

1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes

24,77

1.2.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.1.4.1 Adults

44,06

1.2.1.4.2 Menors

25,43

1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys

31,58

1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys

22,61

1.2.2.3 Jubilats/Pensionistes

14,13

1.2.2.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.2.4.1 Adults

25,10

1.2.2.4.2 Menors

17,01

1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys

82,78

1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys

48,87

1.2.3.3 Jubilats/Pensionistes

37,02

1.2.3.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.3.4.1 Adults

66,16

1.2.3.4.2 Menors

36,62

1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)

11,53

/esportista

1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)

23,11

/esportista

7,65

/carrer/hora

1.3.3 Entrenaments especials d'entitats de la ciutat
1.3.4 Competicions i festivals de natació, a partir de la quarta
jornada

71,32

/hora

1.3.5 Competicions de waterpolo, a partir de la cinquena jornada

78,63

/partit

4,29

/unitat

1.5.1 Adults

4,72

/sessió

1.5.2 Menors de 10 a 14 anys

2,88

/sessió

1.4 Tramitació del duplicat del carnet
1.5 Accés puntual a piscines municipals.

1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)
1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
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mesos
1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5
anys

104,06

/curs/alumne

1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a 12 anys

71,76

/curs/alumne

1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16
anys

69,93

/curs/alumne

1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys

50,76

/curs/alumne

1.6.1.6 Curset per a educació especial

68,65

/curs/alumne

5,32

/alumne/mes

15,02

/mes

9,31

/mes

1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors propis
1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatoria
1.6.3 Curset Pre-maternal (CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
1.6.3.2 Prematernal (1 dia/setm)

1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat dirigida física dins l'aigua (1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (cinc
72,58
dies/set.)
1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (tres dies
46,21
/set)
1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (dos dies
31,53
/set.)
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (1 dia
15,91
/setm)
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (cinc dies
72,59
/setm)
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (tres dies
44,38
/setm)
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle de 3 a 5 anys (dos dies
29,58
/setm)
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (1 dia/setm)
14,69

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes

1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)

52,80

/mes

1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres dies/setm)

31,19

/mes

1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos dies/setm)

21,16

/mes

1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (1 dia/setm)
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (cinc
dies/set.)
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (tres
dies/set.)
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (dos
dies/set.)
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (1
dia/setm)

10,64

/mes

50,92

/mes

29,26

/mes

19,28

/mes

9,97

/mes
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1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)

71,76

/mes

1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)

47,60

/mes

1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)

33,19

/mes

1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (1 dia/setm)

17,57

/mes

1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)

77,13

/mes

1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)

50,81

/mes

1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)

35,30

/mes

1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (1 dia/setm)

18,12

/mes

1.6.5 Cursets intensius natació per entitats

3,99

/mes/alumne

2. Complex esportiu Sistrells (abonaments al complex esportiu)
EUR
2.1 Inscripció

47,66

2.2 Quotes mensuals
2.2.1 Adults de 17 a 64 anys
2.2.1.1 Tots els dies

36,68

/mes

2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h.)

32,54

/mes

2.2.1.3 Caps de setmana

29,35

/mes

2.2.2.1 Tots els dies

29,35

/mes

2.2.2.2 Caps de setmana

20,33

/mes

2.2.3.1 Tots els dies

32,92

/mes

2.2.3.2 Caps de setmana

24,87

/mes

29,35

/mes

76,28

/mes

6,05

/unitat

7,23

/sessió

2.2.2.Infantil de 6 a 10 anys

2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys

2.2.4 Gent Gran (65 anys o més)
2.2.4.1. Tots els dies
2.2.5 Unitat familiar (1)
(1) S'entén per unitat familiar, els membres de la mateixa família (pares i fills), que
visquin a la mateixa residència fins a la majoria d'edat dels fills.

2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica
2.3.2 Preu d'accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
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2.3.2.2 Infantils (només piscina)

3,32

/sessió

2.3.3 Lloguer armariet

5,43

/mes

2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset

6,32

2.3.5 Modificació de modalitat d'abonament

2,57

2.3.6 Sessió (1 hora) d'activitats aquàtiques amb monitor personal

28,62

/sessió

2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala

35,79

/sessió

2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)

38,19

/mes

2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)

57,24

/mes

2.3.10 Classes dirigides especials (balls de saló, dansa del
ventre, arts marcials, pilates o similars)

38,19

/mes

3. Pistes d'atletisme
EUR
3.1 Centres escolars (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)

25,94

/hora/curs

3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)

45,40

/hora/curs

3.1.1.3 Accés puntual (1 dia) per cada grup de 60 alumnes
o fracció

21,73

/hora

3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)

20,75

/hora/curs

3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar (per cada
grup de 30 alumnes o fracció)

36,31

/hora/curs

3.1.2.3 Accés puntual (1 dia) per cada grup de 60 alumnes
o fracció

17,38

/hora

3.1.2 Amb monitors propis

3.2 Clubs federats (de dilluns a divendres)
3.2.1 Fins a categoria cadet
3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)
3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)

4,32

/atleta/temp

10,36

/atleta/temp

7,97

/atleta/mes

10,92

/atleta/mes

3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1 Normal
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3.3.1.2 Amb utilització sala fitness

30,69

/atleta/mes

5,49

/atleta/mes

25,04

/atleta/mes

3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1 Normal
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness
3.4 Competicions
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)

113,70

3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)

242,70

3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de clubs d'altres ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)

168,45

3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)

348,47

3.5 Passi d'entrenament, una sessió

4,04

/sessió

3.6 Esports d'equip
3.6.1 Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil

11,14

/hora

3.6.1.2 Sènior

16,29

/hora

3.6.2.1 Fins a juvenil

58,34

/partit

3.6.2.2 Sènior

69,98

/partit

3.6.2 Partits

4 Gimnasos municipals.
EUR
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults: ( de 15 a 65 anys)
4.1.1.1 tres hores setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions

34,85

4.1.1.1.2 Quota normal

64,38

/trimestre

4.1.1.1.3 Quota jubilats/pensionistes

27,31

/trimestre

4.1.1.2 dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions

34,85

4.1.1.2.2 Quota normal

42,72

/trimestre

4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes

18,07

/trimestre

4.1.1.3 Una hora setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
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4.1.1.3.2 Quota normal

27,16

/trimestre

9,03

/trimestre

4.1.2.1 Quota tres hores setmanals

27,92

/trimestre

4.1.2.2 Quota dues hores setmanals

19,06

/trimestre

4.1.1.3.3 Quota jubilats/pension.
4.1.2 Escoles d'iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar

4.2 Tramitació del duplicat del carnet

4,29

/unitat

8,87

/hora

4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor propi

17,46

/hora

4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor propi

20,16

/hora

4.3 Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats...

4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions

34,85

4.4.2 Dos dies per setmana

32,59

/trimestre

4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions

34,85

4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)

81,49

/trimestre

4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)

85,83

/trimestre

5. Sales de fitness municipals
EUR
5.1 Inscripcions

34,85

5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres

69,87

/trimestre

5.3 Quota trimestral abonats amb dues franges de dilluns a
divendres matí i tarda

87,28

/trimestre

6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
EUR
6.1 Lloguer de pista
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7. Poliesportiu La Plana
EUR
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

9,37

/hora

14,46

/hora

7.2.1 Fins a juvenils (inclòs)

18,57

/hora

7.2.2 Adults

28,81

/hora

7.3.1 Fins a juvenil

41,22

/hora

7.3.2 Adults

63,94

/hora

9,37

/hora

15,30

/hora

7.1.2 Adults
7.2 Encontres

7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar

7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
7.5 Lloguer pista per campus poliesportiu

8. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Transversal)
EUR
8.1 Entrenament
8.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

6,87

/hora

10,81

/hora

8.2.1 Fins a juvenils (inclòs)

13,85

/hora

8.2.2 Adults

21,56

/hora

6,87

/hora

15,45

/hora

8.1.2 Adults
8.2 Encontres

8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
8.4 Lloguer per a campus poliesportiu

9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Pista central)
EUR
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
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9.1.2 Adults

16,18

/hora

9.2.1 Fins a juvenils (inclòs)

20,78

/hora

9.2.2 Adults

32,25

/hora

9.3.1 Fins a juvenil

45,94

/hora

9.3.2 Adults

71,26

/hora

9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)

10,36

/hora

9.5 Lloguer pista per campus poliesportiu

23,33

/hora

9.2 Encontres

9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar

10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de Llefià, La Plana, Casagemes
Bufalà, Montigalà, Països Catalans, Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació
esportiva Joaquim Blume, Pistes d'Atletisme i Camps de futbol de sauló i de gespa
EUR
10.1 Actes esportius

79,18

/hora

139,74

/hora

24,16

/hora

10.4.1 Horari normal

13,35

/hora

10.4.2 Horari festiu o nocturn

26,69

/hora

10.2 Actes no esportius.
10.3 Llum artificial (entre les 19 i les 8h)
10.4 Servei de consergeria fora de l'horari habitual de la instal·lació

11. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
EUR
11.1 Entrenaments
11.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

6,59

/hora

10,19

/hora

4,35

/hora

11.2.1 Fins a juvenils (inclòs)

13,19

/hora

11.2.2 Adults

20,45

/hora

8,70

/hora

11.1.2 Adults
11.1.3 Pista transversal
11.2 Encontres

11.2.3 Pista transversal
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11.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
11.3.1 Fins a juvenil (inclòs)

28,98

/hora

11.3.2 Adults

45,10

/hora

6,59

/hora

13,64

/hora

11.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o
fracció)
11.5 Campus Poliesportiu

12. Poliesportius descoberts
EUR
12.1 Pista central
12.1.1 Entrenaments
12.1.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

5,49

/hora

12.1.1.2 Adults

8,59

/hora

12.1.2.1 Fins a juvenils (inclòs)

11,08

/hora

12.1.2.2 Adults

17,23

/hora

12.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)

24,35

/hora

12.1.3.2 Adults

38,00

/hora

5,49

/hora

11,85

/hora

12.2.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

3,66

/hora

12.2.1.2 Adults

5,82

/hora

7,42

/hora

11,58

/hora

12.1.2 Encontres

12.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar

12.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)
12.1.5 Campus poliesportiu
12.2 Pista transversal
12.2.1 Entrenaments

12.2.2 Encontres (una hora)
12.2.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.2.2.2 Adults
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13. Camps de futbol per a entrenaments
EUR
13.1 Camps de sauló
13.1.1 Sèniors, 1/2 camp

7,42

/hora

13.1.2 Juvenils, 1/2 camp

5,49

/hora

13.1.3.1 1/2 camp

2,77

/hora

13.1.3.2 1/4 camp

1,63

/hora

13.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp.

5,82

/hora

13.1.5 Campus poliesportiu, 1/2 camp

4,32

/hora

13.2.1 Sèniors, 1/2 camp

9,97

/hora

13.2.2 Juvenils, 1/2 camp

7,42

/hora

13.2.3.1 1/2 camp

3,66

/hora

13.2.3.2 1/4 camp

2,17

/hora

7,87

/hora

5,82

/hora

16,35

/hora

13.3.1 Sèniors

10,32

/hora

13.3.2 Juvenils

7,68

/hora

13.3.3.1 Tot el camp

3,79

/hora

13.3.3.2 1/2 camp

2,25

/hora

13.1.3 Fins a Cadets (inclòs)

13.2 Camps de gespa artificial

13.2.3 Fins a Cadets (inclòs)

13.2.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp.
13.2.5 Campus poliesportiu
13.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
13.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp
13.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)

13.3.3 Fins a Cadets (inclòs)

14. Camps de futbol per a competicions
EUR
14.1 Camps de sauló (una hora)
14.1.1 Sèniors
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14.1.2 Juvenils

20,56

/hora

14.1.3.1 Tot el camp

8,53

/hora

14.1.3.2 1/2 camp

4,89

/hora

14.1.4.1 Sèniors

62,65

/hora

14.1.4.2 Juvenils

45,22

/hora

14.1.4.3.1 Tot el camp

18,76

/hora

14.1.4.3.2 1/2 camp

10,76

/hora

14.2.1 Sèniors

38,34

/hora

14.2.2 Juvenils

27,81

/hora

11,53

/hora

6,61

/hora

14.2.4.1 Sèniors

84,34

/hora

14.2.4.2 Juvenils

61,19

/hora

14.2.4.3.1 Tot el camp

25,36

/hora

14.2.4.3.2 1/2 camp

14,54

/hora

14.3.1 Sèniors

27,16

/hora

14.3.2 Juvenils

19,71

/hora

8,16

/hora

14.3.4.1 Sèniors

59,76

/hora

14.3.4.2 Juvenils

43,36

/hora

14.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)

17,95

/hora

14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)

14.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar

14.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)

14.2 Camps de gespa artificial (una hora)

14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 Tot el camp
14.2.3.2 1/2 camp
14.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar

14.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)

14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)

14.3.3 Fins a Cadet (inclòs)
14.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
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15. Complex Esportiu Llefià
EUR
15.1 Obertura d'expedient
15.1.1 Adults

61,01

usuari

15.1.2 Nens

47,59

usuari

15.1.3 Pensionistes

30,46

usuari

15.2 Quotes mensuals
15.2.1 Tots els dies

44,15

15.2.2 Abonament matí de dll. a dig.(accés de 7-12 h)

36,13

15.2.3.Infantil menors de 16 anys

32,12

15.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dll. a dig.(accés de 7-12)

32,12

15.2.5 General descompte empresa

39,74

15.3. Quotes bonificades mensuals (sobre quotes existents)
15.3.1 Adult piscina de dll. a div (accés 7-18 h)

20,71

15.3.2 Gent gran (pisc) antiga TR (accés de dll a dv de 9 a 12 h.)

10,36

15.3.3 Quota menors cap de setmana (accés exclusiu caps de
setmana)

10,36

15.3.4 Quota adults cap de setmana (accés dv de 17 a 20 h. i
caps de setm)

15,54

15.3.5 Quota família nombrosa adults (accés dv de 17 a 20 h. i
caps de setm)

15,54

15.3.6 Quota infantil (accés dv de 17 a 20 h. i caps de setmana)

15,54

Els abonats a la instal·lació gaudiran d'una bonificació del 50% en els cursets de natació,
cursets de terapèutica aquàtica i terrestre.
15.4 Entrada puntual
15.4.1 Fins a 15 anys

5,74

sessió

15.4.2 Més de 15 anys

9,85

sessió

15.5.1 Cadenat

3,23

/unitat

15.5.2 Armariet gran (mensual)

3,95

/unitat

15.5.3 Armariet petit (mensual)

2,94

/unitat

15.5.4. Duplicat targeta

1,73

/unitat

15.5.5 Caixa seguretat

0,93

/unitat

15.5.6 Canvi quota

3,04

/unitat

15.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual

2,35

/unitat

15.5 Altres serveis
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16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual
15.5.9 Polsera

10,41

/unitat

4,14

/unitat

15.6 Entrenador personal (ATP)
15.6.1 ATP benvinguda
15.6.2 ATP Objectius

7,54
10,56

15.7 Entrenador Personal
15.7.1 Sessió individual

37,22

15.7.2 Abonament 5 sessions individual

175,04

15.7.3 Abonament 10 sessions individual

331,98

15.7.4 Sessió 2 persones

58,34

15.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones

275,64

15.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones

522,11

16. Altres serveis
EUR
16.1 Campus poliesportiu
16.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues setmanes de
dilluns a div.

105,28

16.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de dilluns
a div.

199,48

16.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
dues setmanes de dilluns a divendres

265,97

16.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
tot el mes de dilluns a divendres

498,69

16.2 Lloguer d'armariets

10,86

/trimestre

16.3.1 Inscripció a curses amb un circuit igual o major a 5000
mts

5,00

/inscripció

16.3.2 Inscripció a curses amb un circuit menor a 5000 mts.

2,00

/inscripció

16.3 Inscripció a curses organitzades directament per l’Ajuntament
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X. Preu públic per la utilització d’edificis i instal·lacions escolars
1. En el cas que hom sol·liciti més d’una escola per a la mateixa activitat, el preu es calcularà
diferenciadament per a cadascuna.
2. Per a l’activitat que només o essencialment requereixi l’espai interior de l’escola, es
diferenciarà entre ús ocasional (activitat que requereix un únic ús de l’escola durant el curs
escolar) i ús continuat (activitat que requereix l’ús de l’escola diverses vegades durant el curs
escolar).
3. Per a l’activitat que només requereixi les pistes, patis, instal·lacions descobertes o espais
exteriors de l’escola, si escau amb els vestidors i lavabos corresponents, serà d’aplicació
l’apartat del preu públic d’instal·lacions esportives municipals corresponent a “Poliesportius
descoberts– Pista Central”. A aquests efectes, tota activitat que no sigui un entrenament serà
classificada com encontre.
4.L’activitat que pretengui ser considerada com a Casal o Campus Esportiu de Vacances ha
d’acreditar la presentació de la notificació corresponent a la Generalitat de Catalunya, segons
regula el decret 137/2003, o altre que el modifiqui.
5. Es consideren de particular interès educatiu els Casals i Campus Esportius de Vacances
quina activitat estigui aprovada explícitament pel Consell Escolar de Centre i adreçada a
infants del mateix, de forma exclusiva o no.
6. Es consideren de particular interès socials els Casals i Campus Esportius de Vacances
quina activitat estigui adreçada a una població socialment vulnerable o funcionament diversa;
característiques que s’acreditaran mitjançant un informe emès per un servei municipal.
7. Preus segons el tipus d’ús i l’ens sol·licitant:

Tipus d’ús
Ocasional en espais interiors
Continuat en espais interiors
Casals i Campus esportius de vacances
Casals i Campus esportius de vacances,
de particular interès educatiu o social

Associacions i entitats
sense afany de lucre
12,78 €/hora
8,52

Empreses i entitats amb
finalitat lucrativa
25,57 €/hora

€/hora

17,04

€/hora

25,57

€/setmana

50,37

€/setmana

0,00

€/setmana

25,57

€/setmana

Pel que fa a la utilització de les pistes esportives serà d’aplicació l'Annex IX : Preu Públic per a
la utilització d’instal·lacions esportives municipals, Apartat 13 Poliesportius Descoberts,
d’aquesta mateixa ordenança
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XI. Preu públic corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles
bressol.
Tarifa mensual del servei bàsic d’escolarització (matins de 8:45 a 12:00 h; tardes de 15:00 a
17:00 h.): distribució alíquota en onze parts, repartides en deu mensualitats, de la part del cost
del servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà doble de les altres i en el
darrer mes en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la tarifa màxima serà de
197,29 €.
Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui
empadronat l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació
d’ofici per part de l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals), i amb les ponderacions
que segueixen. La tarifa mínima a tots els efectes s’estableix en 9,86 €
IRSC 2015 (1=7.967,73 €):

Equivalència en renda per
càpita

% reducció:

preu/mes

0,00%

197,29 €

Superior a 2

Més de 15.935,45€

De 1 a 2

7.967,73 € a 15.935,45 €

20,00%

157,83 €

De 0,5 a 1

3.983,87 € a 7.967,72 €

60,00%

78,92 €

De 0,25 a 0,5

1.991,95 € a 3.983,86 €

80,00%

39,46 €

Menor de 0,25

Menys de 1.991,95 €

90,00%

19,73 €

95%

9,86 €

tarifa mínima:

Ponderació 1: 5% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
que acreditin oficialment ser o bé monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat
funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus
tutors. En el cas d’acreditar més d’una de les característiques anteriors, la reducció
complementària serà del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a
famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals. Aquesta ponderació és
incompatible amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita es sumaran tots els ingressos percebuts
durant l’any 2016 pels membres de la unitat familiar majors de 25, anys fent excepció dels avis/
àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només computaran el 50%; aquest
total es dividirà pel número total de persones membres de la unitat familiar. S’entendrà per
unitat familiar la composada pels tutors del menor (incloent qui en faci la funció com a
company/a d’un progenitor/a), així com pels avis i els germans que conviuen amb l’alumne; en
el cas d’acreditar separació dels progenitors, també computaran com a ingressos els
pagaments per manutenció dels menors efectuats pel progenitor/a absent, però aquesta
persona no es comptabilitzarà en el càlcul per càpita. En cada cas, la quantia es calcularà
realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les caselles de la
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declaració de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2016 que s’indiquen: Saldo net positiu dels
guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2016 a integrar en la base imposable general +
(més) Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions
de renda +(més) Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2016 a
integrar en la base imposable de l’estalvi +(més) Saldo net positiu dels rendiments del capital
mobiliari a integrar en la base imposable de l’estalvi -(menys) Quota resultant de
l’autoliquidació.
La Declaració de la Renda es pot substituir per altra documentació justificativa del nivell
d’ingressos escaient a les circumstàncies personals: declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el
cas d’autònoms o empresaris; certificat patronal de percepcions laborals, en el cas de no
arribar al mínim exigible als efectes de la Declaració de la Renda; certificació de les
prestacions d’atur per part de l’Oficina de Treball de la Generalitat; certificació de la percepció
de pensions, rendes d’inserció o altres ingressos; certificació dels Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta
una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i
s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud.”
Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a
18h. Quota mensual corresponent a un ús continuat

42,60 EUR

Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a
18h. Quota diària corresponent a un ús esporàdic

7,40 EUR

Tarifa mensual del servei educatiu del migdia que inclou menjador.
Distribució alíquota del cost del menú més el servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15
hores, durant els mesos que es presta aquest servei (d’octubre a juliol). La tarifa màxima serà
de 126,70 €. Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on
estigui empadronat l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la
comprovació d’ofici per part de l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals).
IRSC 2015 (1=7.967,73 €):

Equivalència en renda per
càpita

Superior a 1

Més de 7.967,73 €

0,5 a 1
Menor de 0, 5

% reducció:

preu/mes

0,00%

126,70 €

3.983,87 € a 7.967,73 €

50,00%

63,35 €

Menys de 3.983,87 €

80,00%

25,34 €

Per a la determinació de la renda anual per càpita, es procedirà tal com s’ha establert per al
preu públic d’escolarització. La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de
l’Ajuntament, si hom detecta una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un
canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la
sol·licitud.
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Tarifa esporàdica del servei educatiu del migdia que inclou menjador.
Cost del menú més el servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos
que es presta aquest servei (d’octubre a juliol): 7,40 € /dia.”
Correspon a la tinent d’alcalde i regidora de Badalona Educadora resoldre en relació a
l’aprovació de les tarifes a aplicar a cada usuari, i llur revisió
Informació sobre els trams de renda especificats en euros
Serveis i preus del Servei Municipal d’Escoles Bressol de Badalona per al curs 2017-2018:
SERVEIS

SERVEI BÀSIC
D’ESCOLARITAT

HORARIS

Matins de 8:45 a 12 h.
Tarda de 15 a 17 h.

Renda per càpita
Més de 15.935,45€

197,29 €

7.967,73 € a 15.935,45 €

157,83 €

3.983,87 € a 7.967,72 €

78,92 €

1.991,95 € a 3.983,86 €

39,46 €

Menys de 1.991,95 €

19,73 €

Més de 7.967,73 €

SERVEI D’ACOLLIDA
O PERLLONGACIÓ
Requereix un nombre
mínim d’infants

De 12a 15 h.

Matins de 7:45 a 8:45 h.
Tarda de 15 a 18 h.

Preu
esporàdic

No n’hi ha

Tarifa mínima (*)

SERVEI EDUCATIU
DEL MIGDIA QUE
INCLOU MENJADOR

Preu
mensual*

9,86 €
126,70 €

3.983,87 € a 7.967,73 €

63,35 €

Menys de 3.983,87 €

25,34 €

--

42,60 €

7,90 € /dia

7,40 € /dia

(*) Hi ha reduccions complementàries del preu mensual del servei d’escolaritat per a les famílies amb
més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals, i també (però no es poden sumar a les
anteriors) per a les famílies que acreditin oficialment ser monoparental, o nombrosa; o tenir una
diversitat funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus
tutors. Totes les reduccions tenen com a límit la tarifa mínima.
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XII. Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans.
Article 1r. Disposicions generals.
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’article 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
(TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març, i de conformitat amb els
articles 41 i següents del mateix text refós, s’estableixen preus públics per a la prestació del
servei de recollida municipal de residus comercials i industrials assimilables als municipals, de
sol·licitud i recepció voluntària i que poden ésser prestats pel sector privat.
2. Per residu municipal, residu comercial i residu industrial, als efectes d’aquesta ordenança,
s’estarà a les definicions contingudes a la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la llei
reguladora de residus, Llei 6/1993 de 15 de juliol.
3. Els generadors de residu comercial i industrial assimilable que no acreditin la seva recollida i
tractaments per gestors privats homologats resten subjectes al servei municipal.
Article 2n. Objecte del Servei.
Constitueix l’objecte del servei, la recollida i gestió pels serveis municipals dels residus
generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats,
els magatzems comercials o industrials tancats al públic, locals destinats a activitats socials,
recreatives, sindicals, esportives, culturals i similars, les oficines i els serveis, i de residus
originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Article 3r. Obligats al pagament.
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació dels serveis de recollida de residus
comercials i industrials de característiques assimilables als municipals, els titulars de les
activitats generadores dels mateixos, persones físiques o jurídiques tant públiques com
privades, que resultin beneficiaris per la prestació del servei municipal en no haver acreditat la
gestió i recollida dels residus per gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i
homologat per l’Ajuntament de Badalona.
Quan un mateix titular exerceix més d’una activitat en un mateix local, s’aplicarà la quota de
l’activitat que estigui classificada en el grup de la tarifa superior, tenint en compte la totalitat de
la superfície del local.
Quan concorren en un mateix local vàries activitats i més d’un titular, els interessats podran
sol·licitar la liquidació del preu públic d’acord amb el criteri previst a l’apartat anterior a nom de
qui determinin els sol·licitants (persones físiques i/o jurídiques), per la totalitat de la superfície
del local afectat. La sol·licitud serà expressa, anar signada per tots els interessats i determinar
a qui s’ha de girar la liquidació corresponent, comprometent-se els altres “solidàriament” al
pagament de la quota liquidada.
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Article 4t. Exempcions.
1. No estan subjectes al pagament del preu públic de recollida de residus els subjectes passius
que acreditin la recollida selectiva de la totalitat dels seus residus amb una periodicitat mínima
quinzenal. La no subjecció ha de ser sol·licitada cada exercici, expressament pel subjecte
passiu, adjuntant a la sol·licitud, entre altres:
a) L’autorització com gestor de l’empresa privada encarregada de la recollida per part de
l’Agència de Residus de Catalunya i l’homologació de l’Ajuntament de Badalona.
La sol·licitud es presentarà entre el inici del període impositiu i la fi del de l’exposició pública del
padró.
2. Els titulars d’activitats sense superfície declarada o que hagin sol·licitat l’agrupació a efectes
del servei de recollida de residus comercials.
3. Els titulars d’activitats generadores de residus industrials no assimilables a residu municipal.
Article 5è. Acreditació i obligació de pagament.
1. L’obligació de contribuir neix a partir del moment en què es comença a prestar el servei, si
no s’ha acreditat la recollida i gestió dels residus per un gestor privat homologat.
2. Les liquidacions dels preus públics es practicaran anualment, excepte en les concessions
d’autorització esporàdica d’activitats comercials a la via pública, que serà diari.
3. El preu públic s’acredita el dia 1 de gener de cada any, llevat dels supòsits de canvi de titular
de l’activitat, que s’acreditarà en la data que es produeixi aquest canvi. L’import anual del preu
públic, en tot cas, prorratejable, per trimestres anuals, entre els diferents titulars de l’activitat.
4. El període voluntari de cobrament serà del 15 de maig al 16 de juliol ambdós inclosos.
Article 6è. Tarifes
Les tarifes s’estableixen en funció de:

-

Tipus
Activitat
Superfície del local

Classificació per fraccions residuals generades
Rebuig: compren materials no inclosos en cap de la resta de fraccions residuals definides en
l’apartat precedent i/o aquells materials que, tot i que formant part d’alguna d’aquestes
fraccions, no siguin valoritzables.
Dins de cada grup (A, B, C, D i E) es determinen els generadors de residus en funció de
l’epígraf de l’IAE, i de la superfície.
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GRUP A. Generadors de rebuig
Activitats empresarials no classificades en d’altres grups, generadors de rebuig.
Activitats professionals assimilades a les activitats empresarials d’aquest grup, generadors
de rebuig.
Activitats industrials generadores de rebuig assimilables a residu municipal.
Activitats comercials esporàdiques a la via pública, generadors de rebuig.
Magatzems tancats al públic: Locals afectes.
Locals destinats a activitats socials, recreatives, sindicals, esportives, culturals i similars.
GRUP B. Generadors de rebuig i paper-cartró
Oficines: Locals afectes
Comerç majorista de productes tèxtils: 613
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat: 651
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica: 652
Comerç minorista articles llar i construcció: 653
Comerç minorista vins i begudes: 645
Estancs i loteries: 646-982
Comerç minorista béns usats: 656
Altre comerç minorista: 659
Serveis telefònics i altres: 761 Salons bellesa i estètica: 972
Editorials i arts gràfiques: 474-476-475 (afegit)
Serveis financers: 811-812-819-831
Entitats d’assegurances: 821-822-823-832
Serveis de promoció immobiliària: 833
Serveis de gestió de promoció immobiliària: 833
Serveis de gestió propietat immobiliària: 834
Agències de viatges: 755
Serveis de publicitat i rel. Públiques: 844-845-846
Serveis fotogràfics i fotocopiadores: 973-493
Consultoris mèdics: 942-943-944
Clíniques veterinàries: 945
Serveis jurídics, tècnics, comptables: 841-842-843
Serveis administratius: 849
Biblioteques i museus: 966
Centres d’ensenyament: 931-932-933
Ràdio, televisió i telecomunicacions: 964-761
Oficines de centres i organismes oficials
Activitats industrials generadores de rebuig i paper-cartró
Activitats professionals assimilades a les activitats empresarials d’aquest grup, generadors
de rebuig i paper-cartró
Activitats comercials esporàdiques a la via pública, generadors de rebuig i paper- cartró*
GRUP C. Generadors de rebuig, envasos, vidre i paper-cartró
Espectacles teatrals, musicals i taurins: 965.1-965.5
Sales de ball i discoteques: 969.1
Activitats de joc, recreatives: 969.2.969.3-969.6-981
Instal·lacions esportives, gimnasos: 968-967.1-942.2
Cinemes: 963
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Activitats industrials generadores de rebuig, envasos, vidre i paper-cartró:
Activitats professionals assimilades a les activitats empresarials d’aquest grup,generadors de
rebuig, envasos, vidre i paper-cartró.
Activitats comercials esporàdiques a la via pública, generadors de rebuig, envasos, vidre i
paper-cartró*.
GRUP D. Generadors d’orgànica, rebuig i paper-cartró
Comerç minorista de productes alimentaris: 641-642-643-644-647
Comerç minorista de flors, plantes: 659.7
Supermercats i similars: 661.1-661.2-661.3-662.1-662.2
Activitats industrials generadores d’orgànica, rebuig, i paper-cartró
Activitats professionals assimilades a les activitats empresarials d’aquest grup,generadors de
rebuig, d’orgànica i paper-cartró.
Activitats comercials esporàdiques a la via pública, generadors de rebuig, d’orgànica i papercartró*.
GRUP E. Generadors d’orgànica, rebuig, paper-cartró, envasos i vidre.
Altres hospedatges: 681-682-683-684-685-686-687-681-682-683
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries: 672-673-674-675-676
Hotels amb restaurant: 681-682-683
Restaurants: 671
Hospitals i centres sanitaris: 941.1-941.2
Assistència i serveis socials amb residència: 951
Col·legis majors i residències estudiants: 935.1-935.2
Activitats industrials generadores de totes les fraccions
Activitats professionals assimilades a les activitats empresarials d’aquest grup,generadors de
rebuig, d’orgànica i paper-cartró.
Activitats comercials esporàdiques a la via pública, generadors de rebuig, d’orgànica i papercartró, envasos i vidre*.
GRUP

TIPUS RESIDU

IMPORT BÀSIC TARIFA

A

Rebuig

104,01

B

Rebuig, paper-cartró

150,24

C

Rebuig, paper-cartró, vidre i envasos

219,57

D

Rebuig, orgànica i paper-cartró

242,69

E

Rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos

312,03

Càlcul de les tarifes: aplicar els índexs correctors del element superfície sobre l’import de
tarifa bàsica que correspongui en cada cas.
SUPERFÍCIE

ÍNDEX SUPERFÍCIE

De 0 a 50 metres

0,80

De 51 a 100 metres

1,00
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De 101 a 250 metres

1,40

De 251 a 500 metres

1,70

De 501 a 1000 metres

2,00

Més de 1000 metres

3,00

(*) Les tarifes d’activitats comercials esporàdiques a la via pública es calcularan tenint en
compte l’import bàsic de tarifa, l’element superfície i el nombre efectiu de dies que es porten a
terme dites activitats.
Article 7è. Normes de gestió.
1. Quan l’objecte del servei tingui una durada superior a la anual el cobrament de les quotes
successives serà objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada any.
2. Per a l’exercici d’activitats comercials esporàdiques a la via pública, llurs titulars hauran
d’autoliquidar, prèviament, el preu públic corresponent.
Article 8è. Obligació de presentar declaració de producció de residus.
Tots els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als
municipals, estan obligats a fer una declaració de producció de residus en iniciar l’activitat i a
acreditar en el seu cas, la gestió de residus generats mitjançant un gestor homologat. En cas
contrari, es presumirà que s’acullen voluntàriament al servei municipal.
Disposició Transitòria
Mentre no s’aprovi el procediment d’homologació de les empreses privades de recollida
selectiva, la documentació que s‘adjunti a la sol·licitud als efectes de l’exempció prevista en
l’article 4t. lletra a) s’ha d’entendre referida a l’autorització de l’Agència de Residus de
Catalunya, i a qualsevol altra que requereixin els serveis municipals gestors d’aquest servei.

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

PP/38

ORDENANCES FISCALS 2021

XIII. Preu públic per la unitat de medicina de l’esport (UME)
Id

Descripció

EUR

1

Certificat d'Aptitud Esportiva

10,80

2

Aptitud Esportiva (bàsica)

30,24

3

Aptitud Esportiva (prova esforç)

51,84

4

Aptitud Esportiva (Prova esforç amb analitzador de gasos)

75,60

5

Aptitud esportiva per a clubs, escoles o entitats federats/des o
que participin en l'esport escolar o l'esport de lleure (a partir de
50 esportistes)

41,04

6

Analítica addicional a les proves

17,28

7

Espirometria

21,60

8

Ergometria

48,60

9

Valoració funcional esportiva (prova de camp)

10

Seguiments de lesions esportives (1a visita)

58,32

11

Seguiments de lesions esportives (2a visita)

34,56

12

Sessió de rehabilitació

19,44
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XIV. Preu públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili
Article 1. Fonament i naturalesa
1. A l’empara del previst a l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les Persones
en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’
octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
2. Aquest servei inclou:
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis
relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats
amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària.
b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb
discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen
amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció
en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de
tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans personals
necessaris.
c) El Servei de neteja a domicili consistent en les tasques de neteja, suport a la neteja i ordre
domèstic a aquelles persones que no poden realitzar alguna o vàries de les tasques
necessàries per assolir els nivells d’higiene de la llar adequat.
d) El servei d’àpats a domicili que proporciona un àpat al dia, assegurant una dieta sana i
equilibrada a aquelles persones que no poden realitzar alguna o vàries tasques necessàries
per seguir una dieta adequada.
Article 2. Concepte
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de:
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions
de caràcter personal i de caràcter domèstic.
b) Servei de Teleassistència Domiciliària.
c) El Servei de Neteja a Domicili.
d) El Servei d’Àpats a Domicili.
Article 3. Obligats al pagament
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Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que
resultin beneficiades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix l’objecte del
Servei d'Atenció Domiciliaria.
Article 4. Indicadors de referència
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008
(publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el
cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència.
Els indicadors de referència es fixen en les quanties següents:
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
Servei de Teleassistència:
El Servei de Neteja a Domicili:
El Servei d’àpats a Domicili:

17,57 €/hora
18,83 €/mes
22,38 €/servei (1,5 h/servei)
11,19 €/àpat

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de
referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima
1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la persona
beneficiària. Els ingressos seran els que es generen amb caràcter regular excloent-hi les
rendes originades per les variacions patrimonials, afegint les pensions i prestacions exemptes
de tributar per l’IRPF, però excloent els ingressos derivats de les prestacions d’anàloga
naturalesa i finalitat.
2. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, s’hauran de tenir
en compte, també, les deduccions per fills a càrrec, segons l’ORDRE ASC/432/2007 de 22 de
novembre (publicada al DOGG de 27/11/2007).
3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la
consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència
Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres
fonts d’informació públiques.
4. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per
les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts
d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats
d’ingressos pertinents.
5. La quota a pagar és el resultat d’aplicar, a l’import dels ingressos nets l’escala de gravamen,
la qual serà progressiva en funció de la renda de l’usuari/a. Pel que fa a la modalitat de “quota
progressiva” implica que els tipus de gravamen creixeran d’acord amb els trams de renda
establerts.
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El resultat és el següent:
a) Pels servei bàsic d’ajuda a domicili, de neteja a domicili i d’àpats a domicili:
Ingressos beneficiari

Tipus (%)

Fins a 1 IRSC 7.967,73 anual

0%

Des de 7.967,74 fins a 1,3 IRSC (10.358,05)

5%

Des de 10.358,06 fins a 1,5 IRSC (11.951,60)

10%

Des de 11.951,61 fins a 2,2 IRSC (17.529,01)

25%

Des de 17.529,02 fins a 2,7 IRSC (21.512,87)

50%

Més de 2,7 IRSC (21.512,87)

100%

b) Pel servei de teleassistència:
Ingressos beneficiari

Tipus (%)

Fins a 1 IRSC 7.967,73 anual

0%

Des de 7.967,74 fins a 1,3 IRSC (10.358,05)

0%

Des de 10.358,06 fins a 1,5 IRSC (11.951,60)

10%

Des de 11.951,61 fins a 2,2 IRSC (17.529,01)

25%

Des de 17.529,02 fins a 2,7 IRSC (21.512,87)

50%

Més de 2,7 IRSC (21.512,87)

100%

Article 6. Preu públic exigible
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 11,42 euros/hora equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
2. Servei de Teleassistència:
El preu públic és de 12,24 euros/mes equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança
3. El Servei de Neteja a Domicili:
El preu públic és de 14,55 euros/servei equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
4. El Servei d’Àpats a Domicili:
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El preu públic és de 7,27 euros/àpat equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
5. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’ aquesta ordenança.
6. Quan els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen fins a 1 IRSC, tipus 0%, hauran de satisfer les quotes mínimes per a cadascun dels
serveis:

-

Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili – 6,23 euros/mes.
Servei de Teleassistència – 6,23 euros/mes.
Servei de Neteja a Domicili – 6,23 euros/mes.
Servei d’àpats a Domicili – 6,23 euros/mes

En aquest supòsit no hauran de satisfer cap quota mínima quan:
a) Els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen inferior o igual a 1 IRSC i tipus 0%, no s’abonarà la quota mínima pel Servei Bàsic
d’Ajuda a Domicili
b) Els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen inferior o igual a 1,3 IRSC i tipus 0%, no s’abonarà la quota mínima pel Servei de
teleassistència
c) D’acord amb l’article 44.2 del Reial Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan concorrin
circumstancies excepcionals que puguin comportar un risc d’exclusió social (malaltia mental,
violència al domicili, infants amb risc), el beneficiari del servei bàsic d’ajuda a domicili el podrà
rebre amb càrrec a la dotació pressupostària habilitada a tal efecte, previ informe del tècnic del
servei bàsic d’atenció social (SBAS).”
Article 7. Meritament
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de
l’activitat que constitueix l’ objecte de la present ordenança.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el
pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del
servei.
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà mensualment, durant els deu
primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
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3. El preu públic per al Servei de Neteja a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es
farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
4. El preu públic per al Servei d’àpats a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es
farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta
el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
6. Les baixes temporals han de ser comunicades amb una antelació mínima de 72 hores. En
cas contrari s’haurà d’abonar la quota del servei com si s’hagués prestat.
7. El temps de baixa temporal, de màxim dos mesos, amb reserva d’un d’aquests serveis no
s’abonarà la quota existent dels corresponents serveis.“
Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició Addicional 2ª. Efectes de la modificació de l’ IRSC i l’ indicador de referència
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de
determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou
indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4,
caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ ordenança.

XV. Preu públic per a l’ús de la patent de fabricació d’un embornal.
Descripció
Ús de la patent de fabricació de l’embornal

4,75 EUR/ peça fabricada

XVI. Preu públic per al mocador de les Festes de Maig
Mocador: 1,00 EUR/unitat
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XVII. Preu públic per activitats de teatre i de dansa a l’escola
Tipus 1
Tipus 2

Sessions d’espectacles contractats a tercers i adreçats al
segon cicle d’educació infantil i primària.
Sessions d’espectacles contractats a tercers i adreçats a
secundària obligatòria.

2,33 EUR
3,49 EUR

XVIII. Preus públics per a determinats productes destinats a promocionar la ciutat de
Badalona
Descripció del producte

Preu base per
unitat

21% d'IVA
aplicat*

Preu públic
per unitat

TASSA

4,13 €

0,87 €

5,00 €

LLÀPIS

0,83 €

0,17 €

1,00 €

BOLÍGRAF

1,24 €

0,26 €

1,50 €

IMANT PVC

1,65 €

0,35 €

2,00 €

IMANT IMATGES

1,32 €

0,28 €

1,60 €

IMANT ICONES

0,99 €

0,21 €

1,20 €

MOTXILLA BAG BASE

2,89 €

0,61 €

3,50 €

BOSSA COTÓ

2,81 €

0,59 €

3,40 €

POSTAL 15X10

0,41 €

0,09 €

0,50 €

LÀMINA 44X35

1,65 €

0,35 €

2,00 €

PÒSTER 130X100

5,79 €

1,21 €

7,00 €

BOSSA REGAL 18X24

0,41 €

0,09 €

0,50 €

* L’IVA a aplicar serà en tot moment l’establert a la legislació vigent.
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