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ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. Disposicions Generals. 
 
1.  En ús de les facultat concedides per l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
Ajuntament estableix la present Ordenança Fiscal General, reguladora dels Preus Públics 
Municipals. 

2.  El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest Municipi dels 
preus públics, segons el que estableix el Capítol VI, del Títol I, als articles 41è a 47è, 
ambdós inclosos, de l'esmentat TRHL. 
 
Article 2. Concepte i Fet Imposable. 
 
1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de 
competència Municipal quan es donin les següents circumstàncies: 

 A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal :  

a)  Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries 
b)  Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la 

vida privada o social del sol·licitant. 

 B) Que es presti o realitzi pel sector privat estigui o no establerta la reserva a favor 
del sector públic, segons la normativa vigent. 

2.- El fet imposable de cada supòsit de subjecció es relaciona a l’annex adjunt a la present 
ordenança fiscal. 
 
Article 3. Obligats de pagament. 
 
Estaran obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats 
pels quals s'hagin de satisfer els preus públics. 
 
Article 4. Quantia dels Preus Públics.  
 
1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats haurà de 
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als apartats 
anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de 
la diferència resultant. 

3. Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex adjunt a 
aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 5. Naixement de l'obligació. 
 
1. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan  s'iniciï la prestació del servei o la 
realització de l'activitat. 
2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, aquest no es 
porti a terme, es procedirà a la devolució de l'import corresponent. 
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Article 6.  Fixació dels Preus Públics. 
 
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una memòria 
o estudi econòmic-financer que en justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels 
costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats 
i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres com a referència. 
 
Article 7. Delegació a la Junta de Govern Local. 
 
1. El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança General, fa ús d’allò que 
estableix l’article 47 del TRHL, amb relació al 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local  i delega l’establiment o la modificació dels preus 
públics a  la Junta de Govern Local, sempre que els preus cobreixin el cost del servei. 

En cas d’actes puntuals referents a actuacions de teatre, bandes de música o actuacions 
anàlogues, es faculta a la Junta de Govern Local per a establir el preu en funció dels costos 
estimats, que per raons d’interès actual podran ser inferiors al cost real. 
 
Article 8. Publicitat dels preus públics. 
 
Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació,  i es faran públics en 
el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la recepció dels centres o llocs  on presti el servei. 
Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la publicació de les modificacions 
a les Ordenances Fiscals que regiran a partir del 1r. de gener de l’any següent. 
 
Article 9. Cobrament dels Preus Públics. 
 
L'òrgan o organisme delegat podrà  preveure, si és el cas, l'exigència anticipada o dipòsit 
previ, total o parcial, del preu a satisfer, que podrà ser simultani amb l'exigència de fiança 
per a respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que puguin causar-se amb motiu 
dels serveis, activitats, ús o utilització. 
 
Article 10. Liquidació. 
 
1.- Els preus públics es liquidaran pel règim d’autoliquidació, excepte en el cas del preu 
públic pel transport escolar no obligatori, del que s’emetrà un padró de rebuts, establint 
com a període de cobrament de cada rebut el primer mes de cada trimestre escolar. 

2.- Els preus públics s'exigiran d'acord amb el procediment previst per fer efectius els 
deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment. 
 
Article 11. Vigència i data d'aprovació 
 
En tot allò no regulat explícitament, s'atendrà a les Ordenances Fiscals Generals 
Reguladores i Disposicions Legals vigents. 
 
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí Oficial de 
la Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2000. El seu període de vigència 
es mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 
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Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 7 
d’octubre de 1999 i modificada en sessió de data 19 de desembre de 2019.  
 
 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDE, EL SECRETARI, 
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TARIFES PREUS PÚBLICS 
 
PREU PUBLIC PER CASALS D'ESTIU  
  

1. Casal  d’estiu matí i tarda, per mes 160,00
2. Casal d'estiu matí o tarda, per mes 120,00
3. Taller joves matí i tarda, per mes 160,00
4. Taller joves matí o tarda, per mes 120,00

Bonificacions a les tarifes per a famílies nombroses o monoparentals: 

- Categoria general: 10% 
- Categoria especial: 20% 
Per a tots aquests serveis s'estableix la següent matrícula, no retornable 25,00
  

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE MENJADOR AL CASAL D'ESTIU  
  

Es d’acord amb la fórmula següent:  
  

 
 
 

 

  
  

DM = despesa directa prevista pel servei de menjador (menú, sou dels monitors, 
dietes, etc.) 

 

SUB = conjunt d’ajuts rebuts per a l’activitat  

Au = nombre d’alumnes usuaris del servei  

AR = aportació econòmica de la regidoria  
  

PREU PÚBLIC DE L'ESCOLA PER A ADULTS  
  

Ensenyaments inicials bàsics  

a) Alfabetització 81,38
b) Neolectors 81,38
Accés al sistema reglat   
a) Preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior 75,00
b) Preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà 50,00
c) Preparació per a la prova de graduat en educació secundària obligatòria 
(GESO) 

173,84

d) Preparació per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys 75,00
Ensenyaments inicials en idiomes   
a) Llengua catalana 81,38
b) Llengua castellana per a estrangers 81,38
c) Llengua anglesa 81,38
e) Preu per dossier 22,31
    
Altres cursos de durada màxima trimestral 33,44
Altres cursos de durada superior al trimestre 81,38

Per a les persones que en el moment de fer la inscripció tinguin 65 anys o més i les persones 
que presentin un certificat de discapacitat amb un grau superior al 65%, la matrícula serà de 
20,60€ més el cost dels dossiers, a excepció dels cursos per a l'accés al sistema reglat. 
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PREU PÚBLIC PER A ALTRES CURSOS I ACTIVITATS ESPECIALS NO PREVISTOS EN 
ELS APARTATS ANTERIORS. 
  

Es fixarà d’acord amb la fórmula següent:  
  

 
 
 

 

  

On:  
  

DD = despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.)  

SUB = conjunt d’ajuts rebuts per a l’activitat   

M = nombre de matrícules previstes  

AR = aportació econòmica de la regidoria  
  

PREU PÚBLIC DE LA RÀDIO  

1. Falques publicitàries en general:  

De 15 segons, cadascuna 3,55
De 20 segons, cadascuna 4,25
De 25 segons, cadascuna 4,85
De 30 segons, cadascuna 5,65
A partir de 30 segons, cada segon de més  0,26
  

Descomptes per volum esglaonats (2 falques al dia de 20 segons entre dilluns i 
divendres): 

 

-Per un període de 3 mesos: 15% de descompte  

-Per un període de 6 mesos: 20% de descompte  

-Per un període de 12 mesos: 30% de descompte  
  

Nous negocis: 20 falques al preu de 10 que s'emetran de dilluns a divendres. Només una 
campanya al mes i fins a un màxim de tres mesos. 
Pack cap de setmana (10 falques de 20 segons només divendres, dissabte i 
diumenge): 

 

-1 cap de setmana = 45,25 euros  

-2 caps de setmana: 10% de descompte sobre el preu total del pack  

-3 caps de setmana: 15% de descompte sobre el preu total del pack  

-1 mes: 20% de descompte sobre el preu total del pack  
  

Pack entitats i associacions sense ànim de lucre:  

Aquestes institucions gaudiran d'un descompte del 70% sobres les tarifes. Només podran fer, 
però, una campanya al mes i cal que l'entitat o associació citi la ràdio municipal com a mitjà 
patrocinador. 

Pack ONG's (campanyes de caràcter humanitari): bonificació del 100% 

2 falques de 20 segons al dia durant dues setmanes. Només podran fer una campanya al mes i 
cal que citin la ràdio municipal com a mitjà col·laborador. 
En el cas de determinar la radiació de falques dintre d'un espai concret, les tarifes 
s'incrementaran un 10%. 
 

2. Producció de falques:  

Gravació de falques, cadascuna 21,05

M
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3. Patrocini de programes:  

-Patrocinar una càpsula, al mes 247,20
-Patrocinar un butlletí, al mes 288,40
-Patrocinar el magazine del migdia, al mes 329,60
-Patrocinar l'informatiu migdia, al mes 350,20
-Patrocinar el programa matinal, al mes 406,85
  

Els programes patrocinats poden incloure falques publicitàries. El seu preu s'incrementarà un 
15% sobre la tarifa general. No s'acceptaran falques que constitueixin una competència directa 
amb el patrocinador. 
En cas d'establir-se una exclusivitat durant l'emissió del programa, les tarifes s'incrementaran  
un 30%. 
La publicitat desenvolupada amb motiu de campanyes electorals i altres de caràcter polític, 
s'atendrà a les disposicions legals vigents en cada moment. 
  
 
PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT AL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
  
a) Plana sencera 750,00
b) Mitjana plana 500,00
c) Contraportada 1.500,00
  
Aquests preus porten l’IVA inclòs. 
 

 

Quan es tracti d’inserció de publicitat per part d’una administració pública, s’aplicarà una 
bonificació del 25% sobre els preus establerts als punts anteriors. 
 
L’Ajuntament exigirà el dipòsit previ de l’import total de l’anunci. 
 

 

Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic o l’activitat 
administrativa no es presti o no es practiqui, l’import esmentates retorna a qui ha fet el dipòsit. 
 
  

PREU PÚBLIC PER LES ACTIVITATS DE LES BRIGADES MUNICIPALS  
  

Oficial d'obra, per cada hora 26,35
Ajudant d'obra, per cada hora 22,82
Oficial d'enllumenat, per cada hora 35,62
Ajudant d'enllumenat, per cada hora 23,03
Oficial de jardineria, per cada hora 24,32
Ajudant de jardineria, per cada hora 19,60
Oficial pintor, per cada hora 24,32
Ajudant pintor, per cada hora 19,60
  

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESPAI DE VARADA A LA PLATJA 
DE LA POMEREDA 

 

La tarifa serà aplicada anualment independentment de les quanties a abonar al Ministeri 
de Medi Ambient. 
Espai de varada per a embarcacions a la platja de la Pomereda 92,60
  

A l'esmentada tarifa se li sumarà les quanties a pagar al Ministeri de Medi Ambient, o òrgan 
equivalent. Per tant, els autoritzats són obligats a ingressar a l'Ajuntament de Malgrat de Mar 



 

   185

l'import del cànon imposat per l'Òrgan competent en matèria d'autorització de serveis de 
temporada per utilitats del domini públic marítimo-terrestre. 

En qualsevol cas, abans de recollir la preceptiva autorització haurà de satisfer l'import del cànon. 
L'incompliment d'aquesta obligació comporta de forma automàtica, sens perjudici del 
requeriment previ, la pèrdua de la condició d'autoritzat, i per tant, el desmuntatge de la 
instal·lació. 
  
PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA POLICIA 
LOCAL  
Utilització per part dels funcionaris del cos de  la Policia Local de Malgrat de Mar o 
funcionaris d’altres cossos i forces de seguretat, quan realitzin les pràctiques 
obligatòries de tir, per hora i tirador 

17,00 

Resta d’usuaris (amb monitor, 3 línies de tir, per hora)  70,00 
Aquesta tarifa no porta l'IVA inclòs   
  

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL AV. TARRAGONA 
  

1.- Per l'entrada personal a la piscina:  

a) De persones adultes 5,00
b) De nens de 3 fins a 14 anys 3,00
L'adquisició d'una entrada dóna dret a la utilització de la piscina durant tot el dia  
  

2. Abonaments de temporada:  

a) De persones adultes 48,00
b) De nens fins a 14 anys 38,45
c) Abonament familiar, per cada membre de la unitat familiar i per temporada 28,60
3. Cursets de natació 42,05
En tots els casos, si l'Ajuntament ho considera necessari s'exigirà el dipòsit d'una fiança, a 
retornar una vegada finalitzada l'activitat i comprovat que les instal·lacions estan en correctes 
condicions. 

 

PREU PÚBLIC LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS FESOLETS"  
  

Material escolar, preu per curs 83,20
Mensualitat escolarització (inclou 5 hores d'escolarització més 1 hora de 
canguratge) 

155,00

Es fixa una bonificació d'un 10% sobre el preu de la mensualitat d'escolarització en cas d'assistir 
dos germans a la llar d'infants. 
Quan assisteixin a la llar d'infants 3 o més germans s'aplicarà una bonificació del 20% sobre el 
preu de la mensualitat d'escolarització. 
  

Menjador escolar:  

- Servei fix per a lactants, per dia 7,90
- Servei fix per a la resta de nadons (1-3 anys), per dia 6,76
- Esporàdics, per dia 7,90
  

Servei de canguratge:  

- Acollida fix, per mes 37,44
- Acollida esporàdic, per dia 6,76
- Migdia fix, per mes 37,44
- Migdia esporàdic, per dia 6,76
- Post-escolar fix, per mes 37,44
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- Post-escolar esporàdic, per dia 6,76

 

PREU PÚBLIC VENDA EDICIONS MUNICIPALS A TRAVÉS DE 
DISTRIBUÏDOR 

DISTRIBUÏDOR PVP 

      
Conte El vaixell de les palmeres 3,00 6,00
L'agricultura i els sindicats pagesos de Malgrat. Una panoràmica del 
món agrari local des de finals del S XIX fins a l'actualitat 

11,80 23,60

Història de la vida de Malgrat de Mar 14,45 28,85
La conquesta de l'Orinoco. Fèlix Cardona i l'exploració catalana de 
Veneçuela 

  25,00

La terrible i esgarrifosa hisòria del ratpenat infernal de Malgrat. Un 
conte per a nens i nenes valents 

4,00 8,00

El tresor ecològic de les mines de Can Palomeres: els ratpenats 8,00 16,00
 

PREU PÚBLIC PER A LA REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS FOTOGRÀFICS I 
AUDIOVISUALS DE L'ARXIU MUNICIPAL  
   
Subministrament de CD o DVD 2,45

    
Còpies per a ús privat de documents textuals o fotogràfics   

En suport paper   
A 300 dpi. en paper fotogràfic, en blanc i negre o en color   

a) En paper fotogràfic de 10x15 2,20
b) En paper fotogràfic de 13x18 3,25
c) En paper fotogràfic de 20x30 6,45
    

A 150 dpi. en paper normal, en blanc i negre o en color   
a) Mida A4 0,20
b) Mida A3 0,30
    

En suport digital   
Imatges digitals igual o inferiors a 800x800 pixels   

a) Per cada imatge digital amb logo i escut de procedència 1,00
b) Per cada imatge digital amb marca d'aigua, logo i escut de 
procedència 0,25
    

Imatges digitals superiors a 800x800 pixels   
a) Per cada imatge, amb logo i escut de procedència 3,00
b) Per cada imatge, sense logo ni escut de procedència 8,00
c) En documents textuals, de 2 a 10 imatges, per a cada imatge 1,00
d) En documents textuals, a partir de 10 imatges 0,50

    
Reproducció i comunicació pública de documents textuals o fotogràfics   

Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol document 
textual o fotogràfic del fons documental de l'Ajuntament de Malgrat (llevat de l'ús 
públic sense finalitat de lucre, docència i recerca) 

45,00

    

Còpia de documents audiovisuals per a ús privat 
Reproducció i comunicació pública de documents textuals o fotogràfics   
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a) Imatges digitals en moviment, amb logo i escut de procedència (per 
cada minut seleccionat) 

2,00

b) Imatges digitals en moviment, amb logo i escut de procedència (de 4 
a 30 minuts) 

8,00

    
Reproducció i comunicació pública de documents audiovisuals   

Ús públic d'imatges digitals en moviment amb logo i escut de procedència, 
llevat de l'ús públic sense finalitat de lucre, docència i recerca (per cada minut) 

73,00

    
Bonificacions i exempcions   
Entitats col·laboradores de l'Ajuntament   
Per a la realització d'actes culturals o esportius que comptin amb el suport de l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar, les entitats locals podran sol·licitar al Servei d'Arxiu documentació textual, 
fotogràfica o audiovisual sense cap cost, sempre i exclusivament que el seu ús sigui per a 
l'activitat concreta que s’ 
organitzi. 

 
COMPLEX ESPORTIU MES MALGRAT 

   Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

        

Abonaments       

Adult (18 a 64 anys)      40,08            8,42           48,50   

Gent gran (65 o mes anys)      23,97            5,03           29,00   

Menors (6 a 17 anys)      23,97            5,03           29,00   

Petits (18 mesos a 5 anys)        8,68            1,82           10,50   

Discapacitat      23,97            5,03           29,00   

        

Empreses      36,12            7,58           43,70   

Mossos / Bombers / Policia      21,49            4,51           26,00   

        

Abonament temporal       

1 mes      66,12          13,88           80,00   

2 mesos    115,70          24,30         140,00   

        

Manteniment        8,26            1,74           10,00   

        

Entrada puntual adults        7,44            1,56             9,00   

Entrada puntual gent gran i menors        5,79            1,21             7,00   

        

        

Fiança identificador        4,13            0,87             5,00   

Reposició d'identificador        4,13            0,87             5,00   

Lloguer de guixeta anual      39,67            8,33           48,00   
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ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Aeròbic infantil      50,00          10,50           60,50   

Escoles esportives      50,00          10,50           60,50   

Hipopressius      51,24          10,76           62,00   

Reeducació postural      51,24          10,76           62,00   

Classes de balls      61,98          13,02           75,00   

NO ABONAT   

Activitats complementàries       

Aeròbic infantil      83,33          17,50         100,83   

Escoles esportives      83,33          17,50         100,83   

Hipopressius      61,98          13,02           75,00   

Reeducació postural       61,98          13,02           75,00   

Classes de balls      61,98          13,02           75,00   

  

ENTRENAMENT PERSONAL (1 SESSIÓ 1 HORA)  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Sessió individual      31,40            6,60           38,00   

Bono iniciació (3 sessions)      81,82          17,18           99,00   

Bono de 5 sessions    150,00          31,50         181,50   

Bono de 10 sessions    287,19          60,31         347,50   

Quota mensual de 1 sessió/set    106,61          22,39         129,00   

Quota mensual de 2 sessions/sets    191,74          40,26         232,00   

Sessió parella (1sessió)      52,07          10,93           63,00   

Bono parella 5 sessions    222,31          46,69         269,00   

Bono parella 10 sessions    435,54          91,46         527,00   

Quota mensual de 1 sessió/set parella    159,50          33,50         193,00   

Quota mensual de 2 sessió/sets parella    376,86          79,14         456,00   

        

ENTRENAMENT PERSONAL (1 SESSIÓ 30 
MINUTS) 

 Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Sessió individual      18,60            3,90           22,50   

Bono de 5 sessions      83,47          17,53         101,00   

Bono de 10 sessions    160,74          33,76         194,50   

Quota mensual de 1 sessió/set      64,46          13,54           78,00   

Quota mensual de 2 sessions/sets    118,18          24,82         143,00   

Sessió parella (1 sessió)      33,06            6,94           40,00   

Bono parella 5 sessions    111,57          23,43         135,00   

Bono parella 10 sessions    255,37          53,63         309,00   

Quota mensual de 1 sessió/set parella      97,52          20,48         118,00   

Quota mensual de 2 sessions/sets parella    188,43          39,57         228,00   
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ENTRENAMENT EN EQUIP  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

1 sessió 1 hora / per pax min 4        8,18            1,72             9,90   

1 sessió 30 minuts / per pax min 4        4,88            1,02             5,90   

  
ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

CURSETS DE NATACIÓ   Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Nadons (1 d/set)      38,84            8,16           47,00   

Bressol de 3 a 5 anys (1 d/set)      43,80            9,20           53,00   

Bressol de 3 a 5 anys (2 d/set)      68,60          14,40           83,00   

Bressol de 3 a 5 anys(3 d/set)      95,87          20,13         116,00   

Infantil de 6 a 14 anys (1 d/set)      24,79            5,21           30,00   

Infantil de 6 a 14 anys (2 d/set)      38,84            8,16           47,00   

Infantil de 6 a 14 anys (3 d/set)      56,20          11,80           68,00   

  
NO ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

CURSETS DE NATACIÓ ( PREUS TRIMESTRALS)  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Nadons (1 d/set)      80,17          16,83           97,00   

Bressol de 3 a 5 anys (1 d/set)      83,47          17,53         101,00   

Bressol de 3 a 5 anys (2 d/set)    131,82          27,68         159,50   

Bressol de 3 a 5 anys (3 d/set)    171,90          36,10         208,00   

Infantil de 6 a 14 anys (1 d/set)      54,13          11,37           65,50   

Infantil de 6 a 14 anys (2 d/set)      81,82          17,18           99,00   

Infantil de 6 a 14 anys (3 d/set)    107,44          22,56         130,00   

        

ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

NATACIÓ ADULTS  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Adults (1 d/set)      33,06            6,94           40,00   

Adults (2 d/set)      54,55          11,45           66,00   

Edat d'or (1 d/set)      25,62            5,38           31,00   

Edat d'or (2 d/set)      42,15            8,85           51,00   

        

NO ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

NATACIÓ ADULTS  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Adults (1 d/set)      63,22          13,28           76,50   

Adults (2 d/set)      91,74          19,26         111,00   

Edat d'or (1 d/set)      57,85          12,15           70,00   

Edat d'or (2 d/set)      97,11          20,39         117,50   
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ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

NATACIÓ  SALUT  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Natació terapèutica (1 d/set)      42,98            9,02           52,00   

Natació terapèutica (2 d/set)      66,94          14,06           81,00   

Natació terapèutica (1 mes)      17,77            3,73           21,50   

Natació per embarassades (1 d/set)      40,50            8,50           49,00   

Natació per embarassades (2 d/set)      68,60          14,40           83,00   

  
NO ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

NATACIÓ  SALUT  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Natació terapèutica (1 d/set)      86,78          18,22         105,00   

Natació terapèutica (2 d/set)    128,93          27,07         156,00   

Natació terapèutica (1 mes)      21,49            4,51           26,00   

Natació per embarassades (1 d/set)      81,82          17,18           99,00   

Natació per embarassades (2 d/set)    128,93          27,07         156,00   

  
ABONAT  PREU TRIMESTRAL  

COL·LECTIUS ESPECIALS  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Discapacitat màxim 5 nens (1 d/set)      48,76          10,24           59,00   

Discapacitat màxim 5 nens (2 d/set)      76,03          15,97           92,00   

  
NO ABONAT       

COL·LECTIUS ESPECIALS  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Discapacitat màxim 5 nens (1 d/set)      76,03          15,97           92,00   

Discapacitat màxim 5 nens (2 d/set)    133,88          28,12         162,00   

        

SERVEI ESCOLAR (PREU TRIMESTRAL)  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

De P3 a P5      59,09          12,41           71,50   

De 1R A 6è De Primària      40,50            8,50           49,00   

Secundària      45,45            9,55           55,00   

  
ACTIVITATS D'ESTIU   PREU QUINZENAL  

CASALS ESPORTIUS (ABONATS)  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

De 3 a 5 anys de 09:00 a 14:00      88,43          18,57         107,00   

De 3 a 5 anys de 09:00 a 17:00    139,67          29,33         169,00   

De 6 a 12 anys de 09:00 a 14:00      83,47          17,53         101,00   

De 6 a 12 anys de 09:00 a 17:00    129,75          27,25         157,00   

Servei d'acollida (1 h/dia)      28,10            5,90           34,00   
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Servei menjador       

    

CASALS ESPORTIUS (NO ABONATS)  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

De 3 a 5 anys de 09:00 a 14:00      97,52          20,48         118,00   

De 3 a 5 anys de 09:00 a 17:00    157,85          33,15         191,00   

De 6 a 12 anys de 09:00 a 14:00      88,43          18,57         107,00   

De 6 a 12 anys de 09:00 a 17:00    148,76          31,24         180,00   

Servei d'acollida (1 h/dia)      37,19            7,81           45,00   

Servei de menjador       

  
   PREUS MENSUALS  

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (ABONATS)  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Nadons (1 d/set)      39,26            8,24           47,50   

Bressol de 3 a 5 anys (2 d/set)      25,62            5,38           31,00   

Bressol de 3 a 5 anys (3 d/set)      50,00          10,50           60,50   

Bressol de 3 a 5 anys (5 d/set)      74,38          15,62           90,00   

Infantil de 6 a 14 anys (2 d/set)      25,62            5,38           31,00   

Infantil de 6 a 14 anys (3 d/set)      29,75            6,25           36,00   

Infantil de 6 a 14 anys (5 d/set)      48,76          10,24           59,00   

Adults (2 d/set)      29,75            6,25           36,00   

Edat d'or (2 d/set)      28,93            6,07           35,00   

    

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (NO 
ABONATS) 

 Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Nadons (1 d/set)      38,84            8,16           47,00   

Bressol de 3 a 5 anys (2 d/set)      57,02          11,98           69,00   

Bressol de 3 a 5 anys (3 d/set)      74,38          15,62           90,00   

Bressol de 3 a 5 anys (5 d/set)    112,40          23,60         136,00   

Infantil de 6 a 14 anys (2 d/set)      35,54            7,46           43,00   

Infantil de 6 a 14 anys (3 d/set)      38,84            8,16           47,00   

Infantil de 6 a 14 anys (5 d/set)      74,38          15,62           90,00   

Adults (2 d/set)      38,84            8,16           47,00   

Edat d'or (2 d/set)      38,02            7,98           46,00   

        

MATERIAL ESPORTIU  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Casquet de silicona        4,05            0,85             4,90   

Casquet de licra        3,14            0,66             3,80   

Ulleres natació adult monobloc Matt      10,91            2,29           13,20   

Ulleres natació nen monobloc Jr.        8,93            1,87           10,80   

Motxilla "Més"        8,68            1,82           10,50   

Xancletes piscina núm. 36        8,68            1,82           10,50   
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Xancletes piscina núm. 37        8,68            1,82           10,50   

Xancletes piscina núm. 39        8,68            1,82           10,50   

Xancletes piscina núm. 40        8,68            1,82           10,50   

Xancletes piscina núm. 41        8,68            1,82           10,50   

Xancletes piscina núm. 42        8,68            1,82           10,50   

  

PÀDEL  Preu   IVA  
 Preu amb 

IVA  

Lloguer pala de pàdel        2,56            0,54             3,10   

Pot 3 pilotes de pàdel        4,55            0,95             5,50   

Llum pista de pàdel        4,55            0,95             5,50   
 


