ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35. REGULADORA DE PREUS PÚBLICS I
CÀNONS O TARIFES SUBJECTES A RÈGIM D’AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA

Article 1r.L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel
Capítol VI del Títol I de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
RDL 2/2004 de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament, per la Llei de Bases de Règim Local i pel DL 2/2003 i
en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions
d'aquesta Ordenança.

Article 2n.1.- Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries
que se satisfan per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats
administratives de competència municipal quan hi concorrin alguna de les
dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de
sol·licitud o de recepció obligatòria. En aquest sentit, no es considerarà
voluntària quan vingui imposada per disposicions legals o
reglamentaris, o, quan els béns, serveis o activitats requerits, siguin
imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin
susceptibles de ser prestades o efectuades pel sector privat perquè no
impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars o cap altra
manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels quals
s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la
normativa vigent.

2.- En els casos en que no concorri alguna de les circumstàncies anteriors les
contraprestacions a rebre per l’Ajuntament tindran la consideració de
taxes. I, també tindran l’esmentat caràcter, quan es realitzin en règim de
monopoli de fet o dret, quedant reservades com a prestacions i amb el
caràcter de preu públic, quan no existeixi monopoli de fet o dret i no fossin
essencials pels beneficiaris.
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Obligats al pagament
Article 3r.Estan solidàriament obligats al pagament:
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per la prestació del
servei.
b) Els qui gaudeixin, utilitzin els serveis o activitats pels quals cal satisfer
preus públics, encara que no hagin demanat la corresponent concessió,
llicència, autorització.

Article 4t.El pagament de preus públics per serveis que no estiguin prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la
legalització de les prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió
de la prestació del servei amb les sancions o altres mesures que
correspongui.

Naixement de l'obligació
Article 5è.L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o
la pràctica de l'activitat.
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic, encara que no
hagi estat autoritzat.

Article 6è.L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit de l'import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al subjecte obligat al pagament del
preu i el servei públic o l'activitat administrativa no es presti o no es practiqui,
l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.

Article 7è.1.- Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de
venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de
caràcter general.
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2.- Quan es tracti de preus públics que estiguin inclosos en padrons o
matrícules, el període de pagament es determinarà per la Junta de Govern
Local, en el moment de l'aprovació.
3.- Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de
prestació de serveis de tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del
trimestre natural; en tot altre supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per
ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació, i
sempre el pagament es deurà d'efectuar abans de retirar la llicència
corresponent; en altres casos, en el moment del requeriment del
pagament.

Gestió dels preus públics
Article 8è.L’Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del
servei i pot així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin
les comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex
adients.
Article 9è.L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existissin 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 obstaculitzin les comprovacions, o quan no
satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels
preus acreditats.
Article 10è.Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui,
l’Administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus
interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi
transcorregut un mes des del venciment de l'obligació.
Article 11è.L'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de
constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la
certificació de dèbit corresponent i la justificació d'haver-se intentat el
cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
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Establiment i fixació dels preus públics
Article 12è.L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici
de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de
conformitat amb l'article 26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i el que disposi el
DL 2/2003.
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus
públics establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec
dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost.
Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en el mateixos termes, en relació
amb els consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus
estatuts.
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de on es
desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutint
d’acord amb la normativa que el regula.

Article 13è.D'acord amb allò que determina l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre (avui 47 del RDL 2/2004), en relació a l'article 23.2.b de la Llei
7/1985, el Ple de la Corporació, en la sessió ordinària del dia 11 de juliol de
2003 va acordar delegar a la Junta de Govern Local l'establiment i les
posteriors modificacions dels preus públics.

Vigència
Article 14è.1.- Aquesta ordenança començarà a regir a partir de la data de la publicació
en el BOP i continuarà en vigor mentre no s'acordin la seva modificació o
derogació.
2.- Les tarifes que hagin de satisfer els usuaris dels serveis que presta el
Patronat de Promoció Econòmica, Comerç i Indústria, Serveis Culturals,
Patronat Municipal Pau Casals, Escola de Música Pau Casals o qualsevol
altre que presta directament l’Ajuntament a través de l’Àrea d’Infància,
Joventut, Centres Cívics i Hotel d’Entitats i Serveis Socials, etc., es
mantindran vigents durant tot el curs escolar.
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Disposició addicional 1a.Tot i no tenir en principi caràcter de taxa i preu públic, la figura a exaccionar
pel concessionari del subministrament d’aigua i consistent en la
contraprestació per la col·locació i utilització de comptadors i altres
instal·lacions, així com la realització i execució d’obres necessàries pel
subministrament quedarà regulada com un concepte diferent amb la
denominació de “cànon”, amb efectes únicament de que hauran de disposar
de la necessària autorització administrativa, per la implantació, modificació i/o
revisió de les tarifes.

Disposició addicional 2a.1r.- Disposar que s’apliquin bonificacions del 25% per a les famílies
nombroses de categoría general i del 50% per a les de categoría especial
(més de cinc fills), i segons anàlisi cas per cas en les famílies monoparentals.
2n.- Disposar els descomptes s’aplicarien en els següents àmbits:
o
o
o
o
o
o

Activitats de lleure infantil: Esplais, casals i colònies d’estiu.
Formació d’adults; Cursos intensius, monogràfics, tallers.
Cultura: Entrades per a espectacles i museus que depenguin
del Patronat Municipal de Serveis Culturals.
Escola Municipal de Música Pau Casals i Taller Municipal d’Art
Apel.les Fenosa.
Transport públic municipal.
Escola Bressol.

Disposició addicional 3a.En el supòsit de devolució de rebuts bancaris domiciliats el titular o usuari de
la prestació del servei o la pràctica de l'activitat haurà d’abonar un import de
3,00 € per cada rebut retornat.

Diligència.Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió celebrada el 24 d’octubre de 2014, definitivament el dia 18 de
desembre del mateix any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015 i es
mantindrà en vigor mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la.
Vist-i-plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCTAL.
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Epígraf 1. Instal.lació de comptadors i altres serveis empresa d’aigües.
I.- De conformitat amb el que disposa l’Article 41 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament acorda establir el preu públic per la instal.lació
de comptadors i altres serveis de l’empresa d’aigües.
CONCEPTE

€

MÀ D'OBRA
preu unitari hora en horari laboral

38,86

Complementari per treballs fora de jornada
laboral:
preu unitari hora festiu diurn+laborable
nocturn
preu unitari hora en festius nocturns

33,34
44,45

VALORACIÓ DE FEINES
XARXA AIGUA POTABLE
OPERACIONS DIVERSES
instal.lació comptador
trasllat comptador
reconnexió subministrament
maniobra a xarxa <200
maniobra xarxa entre 200 i 300

64,10
64,10
85,48
19,24
29,92

OBRA CIVIL
llit de sorra
sorra per recobriment de tub
protecció de formigó

11,63
17,41
21,57

ACCESSORIS COMPTADORS
racor comptador 7/8"x1/2"
racor comptador 1/2"x3/4"
vàlvula antiretorn
troneta vorera tipus Bilbao
vàlvula entrada comptador 3/4"
vàlvula sortida comptador 1/2"
"machón 3/4""
"machón 1 1/2"x3/4""
"machón 1 1/2"x1""
clau quadradet 1/2"
clau quadradet 3/4"
clau quadradet 1"
Colze de 90º 1/2"
colze de 90º 3/4"

8,92
8,55
7,25
36,54
22,15
24,25
5,11
8,51
8,51
20,92
25,48
31,96
12,39
13,51
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colze de 90º 1"
reducció 3/4"1/2"
reducció 3/4" 1"
tapa per comptadors de 35x25
tapa per armari alumini 30x45

16,95
6,14
6,63
58,46
73,27

COLLARÍ DE PRESA (SORTIDA 3/4")
60mm 63-82
80mm 80-115
100mm 112-142
150mm 168-198
200mm 218-250

48,59
49,63
52,25
55,75
58,91

COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA
50mm 1 abraç
60mm 1 abraç
80mm 1 abraç
100mm 1 abraç
125mm 1 abraç
150mm 1 abraç
175mm 1 abraç
200mm 1 abraç
250mm 1 abraç
300mm 1 abraç

61,26
62,65
84,07
86,21
90,42
93,25
95,39
109,74
119,69
138,90

BRIDA UNIVERSAL
mínim 57 màx 72
mínim 68 màx 85
mínim 85 màx 103
mínim 103 màx 116
mínim 108 màx 128
mínim 128 màx 146
mínim 134 màx 154
mínim 154 màx 170
mínim 165 màx 182
mínim 185 màx 207
mínim 208 màx 225
mínim 225 màx 250
mínim 315 màx 336

99,17
113,29
127,15
135,35
145,80
176,48
187,47
194,09
223,78
252,16
272,07
361,32
639,69

RACOR BRIDA UNIVERSAL PER
POLIETILÈ
PE 50
PE 63
PE 75
PE 90
PE 110

82,67
90,36
99,40
113,61
122,79

ABRAÇADERA DE REPARACIÓ L-300
50mm 1 sector

160,27
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60mm 1 sector
80mm 1 sector
100mm 1 sector
125mm 1 sector
150mm 1 sector
200mm 1 sector
250mm 1 sector
300mm 1 sector

163,65
165,89
179,94
190,93
198,39
304,64
334,07
360,27

MANAGUET UNIVERSAL
tipus 57-72 50
tipus 68-85 60
tipus 84-106 80
tipus 103-116
tipus 108-130 100
tipus 128-146
tipus 134-154 125
tipus 154-170
tipus 165-185 150
tipus 185-207
tipus 208-225
tipus 222-250 200
tipus 264-284

99,03
106,38
123,11
144,28
151,53
157,83
168,58
178,88
205,79
244,92
275,13
294,37
328,02

UNIONS GIBAULT
50mm
60mm
80mm
100mm
125mm
150mm
200mm
250mm
300mm

21,18
22,66
34,00
39,68
50,24
65,49
90,20
113,17
155,75

TAPES DE REGISTRE
tapa i marc de registre de 600 amb BIS
tapa i marc de registre de 600

199,44
171,98

TUB DE POLIETILÈ
20mm 10at
25mm 10at
32mm 10at
40mm 10at
50mm 10at
63mm 10at
90mm 10at
110mm 10at
125mm 10at
160mm 10at

3,03
3,96
5,30
7,07
9,49
13,14
25,26
31,92
40,70
43,72
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TUB DE FOSA
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm

51,35
66,86
94,39
114,17
145,57

VÀLVULA COMPORTA (COLL CURT)
50mm
60mm
80mm
100mm
125mm
150mm
200mm

192,95
216,93
270,77
328,26
422,00
506,62
835,90

HIDRANTS I BOQUES DE REG
hidrant incendis 100mm une 23047
boca reg 80mm
boca reg 40mm
colze amb patí 100mm embridat FD
formigonat

185,47

MANEGUET PE ELECTROSOLDABLE
63mm
75mm
90mm
110mm
125mm
160mm
200mm

21,62
27,95
34,95
41,32
51,93
64,47
102,09

COLZE 45º PE ELECTROSOLDABLE
63mm
90mm
110mm
125mm
160mm
200mm

39,68
65,70
89,87
119,30
217,35
438,54

COLZE 90º PE ELECTROSOLDABLE
63mm
90mm
110mm
125mm
160mm
200mm

39,68
65,70
89,87
119,30
217,35
438,54

834,10
697,51
332,58

TE IGUAL PE ELECTROSOLDABLE
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63mm
75mm
90mm
110mm
125mm
160mm
200mm

52,18
71,51
90,36
127,97
157,27
249,85
509,45

PORTABRIDA I BRIDA PE
ELECTROSOLDABLE
63mm
75mm
90mm
110mm
125mm
160mm
200mm

57,32
62,01
71,29
81,39
88,61
128,99
195,61

COLZE 90º CAMPANA FUNDICIÓ DÚCTIL
150mm
200mm
250mm
300mm

205,85
272,33
445,84
683,44

COLZE 45ºCAMPANA FUNDICIÓ DÚCTIL
150mm
200mm
250mm
300mm

199,10
272,33
445,84
683,44

BRIDA LLISA FUNDICIÓ DÚCTIL
150mm
200mm
250mm
300mm

81,19
133,45
175,57
224,43

BRIDA ENDOLL FUNDICIÓ DÚCTIL
150mm
200mm
250mm
300mm

137,24
185,41
287,38
390,12

TE IGUAL BB ORIENTABLE FUNDICIÓ
DÚCTIL
150mm
200mm
250mm
300mm

249,17
376,82
777,61
934,97

SANEJAMENT
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OBRA CIVIL
llit de sorra
sorra per recobriment de tub
protecció de formigó

11,63
17,41
21,57

TUB PVC-PP JUNTA AUTOMÀTICA
160 une 53332 8 kn/m2
200 une 53332 8 kn/m2
315 une 53332 8 kn/m2
400 une 53332 8 kn/m2

12,93
18,61
38,91
68,30

TAPES DE REGISTRE
tapa i marc de 40x40
registre de 600mm 40T amb BIS

50,37
199,44

Epígraf 2. Preu públic Fira de Santa Teresa i Turismar.
I.- De conformitat amb el que disposa l’Article 41 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament acorda establir el preu públic per la prestació
del servei consistent en la intermediació per una eficaç realització de les
activitats de la Fira de Santa Teresa i Turismar i altres possibles actuacions
que tinguin caràcter voluntari pels afectats.
I.- FIRES I FESTIVITATS:
A.- FIRA TURISMAR

Zona expositors:
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta, comerç local.
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica i tarima.
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica i tarima, comerç local.
Exposició mitjançant carpes
Exposició mitjançant carpes, comerç local
Espai a l’aire lliure
Espai per a remolcs o estructures pròpies de l’expositor
Espai per a remolcs o estructures pròpies de l’expositor,
comerç local
Espai per a carpes pròpies de l’expositor
Espai per a carpes pròpies de l’expositor, comerç local

52,00 €/m2
46,80 €/m2
50,00 €/m2
45,00 €/m2
35,00 €/m2
31,50 €/m2
5,62 €/m2
33,45 €/m2
30,10 €/m2
28,00 €/m2
25,20 €/m2

Mostra de Vi i Cava del Baix Penedès:
Tiquet de mostra de cava del Baix Penedès amb copa
Tiquet segona degustació vi o cava sense copa

1,82 €
0,91 €
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B.- FIRA DE SANTA TERESA

Tiquet Mostraví:
Tiquet degustació sense copa
Tiquet copa

0,91 €
1,82 €

Fira multisectorial:
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta.
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta, comerç local fins a 24m2
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta, comerç local de 25 m2 a 36m2
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta, comerç local de 37 m2 a 48m2
Exposició mitjançant carpa, estand amb modular, connexió
elèctrica, tarima i moqueta, comerç local de 49 m2 a 60m2
Espai per a remolcs o estructures pròpies de l’expositor
Espai per a carpes pròpies de l’expositor
Exposició mitjançant carpa, connexió elèctrica, tarima i moqueta

62,11€/m2
51,76 €/m2
48,31€/m2
41,40 €/m2
34,50 €/m2
45,16 €/m2
28,00 €/m2
52,17 €/m2

Sector de l’automoció. Exposició a l’aire lliure

3,00 €/m2

Sector de l’alimentació. Exposició mitjançant estand amb modular, 69,01€/m2
connexió elèctrica i moqueta.

Sector de Mostraví:
Exposició mitjançant estand amb modular, connexió elèctrica,
moqueta i mostradors

47,00 €/m2

Fira de la ceràmica
Exposició mitjançant estand amb modular, connexió elèctrica i
moqueta

120,00 €

“Carrer de l’Art”. Espai per a parades pròpies de l’expositor. Preu
per parada:
- Pintors
- Parades d’artesania

45,45 €
90,91 €

C) PREUS PÚBLICS COMUNS PER TURISMAR I FIRA DE SANTA TERESA

Mobiliari:
Cadira
Cadira model Jacobsen
Taula rodona (74 x 90 cm de diàmetre)

7,98 €
22,44 €
24,74 €
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Taula rodona de vidre
Taula despatx (73 x 124 x 63 cm)
Taula centre (43 x 72 x 72 cm)
Taula frankfurt (110 x 60 cm de diàmetre)
Nevera (83 x 48 x 50 cm)
Tamboret (77 x 33 cm de diàmetre)
Paperera cendrer
Penja-robes
Moble prestatgeria (176 x 100 x 24 cm)
Moble fullets de dos portes
Moble fullets d’una porta
Moble fullets de dos portes color blanc
Prestatge recte (100 x 25 cm)
Prestatge Liber (100 x 25 cm)
Mostrador (86 x 100 x 50 cm)
Mostrador modular tapissat
Mostrador vitrina (86 x 100 x 50 cm)
Vitrina (100 x 50 x 75 cm)
Vitrina (100 x 100 x 75)
Prestatge intermedi vidre (95 x 45 cm)
Vitrina (100 x 50 x 140 cm)
Vitrina (100 x 100 x 140 cm)
Prestatge intermedi vidre (95 x 95 cm)
Peanya 50 x 50 x 50 cm
Peanya 50 x 50 x 70 cm
Peanya 110 x 60 x 40 cm
Mostrador folrat de colors

32,08 €
39,92 €
17,57 €
28,13 €
51,89 €
19,95 €
19,95 €
19,95 €
27,94 €
21,95 €
21,95 €
44,88 €
11,97 €
14,39 €
55,88 €
77,83 €
71,85 €
95,80 €
119,76 €
13,68 €
95,80 €
119,76 €
19,02 €
39,92 €
43,92 €
47,90 €
78,25 €

SUPLEMENT DE POTÈNCIA
Punt de llum:
Focus guia de 100 W
Tubillums
Projector de quars 300 W
Projector de quars 500 W
Projector de quars 1.000 W
Punt d’endoll:
Trifàsic 380 V fins a 5 kw
Monofàsic doble 200 V
Permanència
Transformador:
SUPLEMENT POTÈNCIA MONOFÀSICA
(220 V) QUADRES ELÈCTRICS

12,17 €
19,02 €
34,22 €
43,71 €
57,79 €
19,02 €
16,73 €
22,82 €
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Quadre de 5A 220v fins a 1.100 W
Quadre de 10A 220v fins a 2.200 W
Quadre de 15A 220v fins a 3.300 W
Quadre de 20A 220v fins a 4.400 W
Quadre de 25A 220v fins a 5.500 W
Quadre de 32A 220v fins a 6.600 W
SUPLEMENT POTÈNCIA TRIFÀSICA (380 V) QUADRES
ELÈCTRICS
Quadre de 10A 380v fins a 5.500 W
Quadre de 15A 380v fins a 7.700 W
Quadre de 20A 380v fins a 10.000W
Quadre de 25A 380v fins a 12.500W
Quadre de 32A 380v fins a 15.000W
Quadre de 40A 380v fins a 20.000W
Quadre de 50A 380v fins a 25.000W
Quadre de 63A 380v fins a 30.000W
Quadre de 80A 380v fins a 40.000W
Quadre de 100A 380v fins a 50.000 W
Subministrament i col·locació d’una pica amb aigua i
desguàs amb entrada i sortida de tub de plàstic

34,22 €
38,02 €
47,15 €
59,30 €
59,30 €
59,30 €

60,83 €
76,04 €
91,23 €
108,56 €
130,27 €
173,70 €
217,12 €
260,54 €
347,39 €
434,24€
167,32 €

ALTRES EXTRES
Parets de 0,95 x 2,50 cm
Parets de 0,95 x 2,50 cm de color
Paret modular 100 x 248 cm de vidre de 140
Porta amb pany
Panell de senyalització
Moqueta
Rètols normalitzats
Tarima modular

Catàleg d’expositors – Programa d’actes:
1/4 pàgina interior
1/2 pàgina interior
1 pàgina interior
portada o contraportada
contraportada exterior

25,85 €
36,83 €
18,80 €
51,70 €
33,76 €
3,78 €
16,73 €
5,15 €

50,00 €
80,00 €
150,00 €
400,00 €
500,00 €

D.- XATONADA POPULAR
♣ Exposició mitjançant parada
♣ Tiquet xatonada popular del Vendrell
♣ Cassoles grans de la Xatonada. Model nou

48,77 €
6,36 €
12,40 €
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♣
♣
♣
♣

Cassoles grans de la Xatonada. Model antic
Cassoles petites de la Xatonada. Model nou
Cassoles petites de la Xatonada. Model antic
Davantals

10,74 €
8,27 €
4,96 €
4,96 €

E.- PER DIFERENTS ACTIVITATS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I INDÚSTRIA:
- Tiquet degustació gastronòmica: 0,91 €
- Tiquet degustacions de vi o cava sense copa: 0,91 €
- Tiquet copa commemorativa de l’esdeveniment 1,82 €
- Tiquet rostada: 2,73 €
- Altres fires. Exposició mitjançant estand. Preu per m2 i dia 13,33€ (mínim 3
dies)
Tots el preus de l’epígraf 2.- no inclouen l’IVA corresponent.

Epígraf 3.- Preu públic a satisfer pels usuaris dels serveis gestionats
des del Patronat Municipal de Turisme
I.- De conformitat amb el que estableix l’article 41 i ss. de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic pels serveis gestionats des
del Patronat Municipal de Turisme.
Respecte als elements essencials del preu públic establerts a les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que s’integra
aquest annex.
II.- Concepte, activitats i serveis:
- Marxa nòrdica:
- Targeta: 10 €
- Preu per sortida: 2 €
- Marxa nòrdica nocturna amb targeta: 2 €
- Marxa nòrdica nocturna sense targeta. 5 €
- Marxa nòrdica temàtica amb targeta: Gratuïta
- Marxa nòrdica temàtica sense targeta: 5 €
- Míting amb targeta: 2 €
- Míting sense targeta: 8 €
- Marxa nòrdica infantil (que els pares tinguin targeta): Gratuïta
- Marxa nòrdica infantil (quan els pares no tinguin targeta): 2 €
- Aula Aquàtica a la Reserva Marina Masia Blanca: 20€ per persona i sortida.
- Gimnàstica a la platja: 1€ per persona i dia d'activitat.
- Postals: 0'50 cèntims.
- Samarretes Marxa Nòrdica: 5 €.
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- Bosses de l'Aula Aquàtica: 3 €.
- Curs bàsic (20 hores de duració) de rus turístic adreçat als sectors de
comerç, hostaleria i turisme: 15 € per persona.
(Preus amb IVA inclòs)

Epígraf 4. Cànon per la prestació de serveis i activitats de la societat
municipal El Vendrell Comunicació, S.L.
I.- De conformitat amb el que disposa l’Article 41 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament acorda establir el preu públic per la prestació
del serveis i activitats de la societat El Vendrell Comunicació, S.L.

Tarifes de serveis de Ràdio El Vendrell (IVA general vigent no inclòs):
Comunicat de 15 segons sense cost de producció (nomes
veu)
Falca de 20 segons
Falca de 25 segons
Falca de 30 segons
Paquet de 60 falques 20 segons (inclou producció)
Paquet de 90 falques 20 segons (inclou producció)
Paquet de 150 falques 20 segons (inclou producció)
Paquet de 375 falques 20 segons (inclou producció)
Publireportatge 1 minut
Publireportatge 5 minuts
Patrocini programa (preu mensual)
Producció 1 veu (Gratuïta a partir de 20 falques)
Producció 2 veus
Cada veu més
Còpia programa de Ràdio (suport CD) c/u
Col.laboració continguts ràdio El Vendrell (inclou producció)

2,58 €
5,15 €
7,21 €
9,27 €
100,00 €
150,00 €
250,00 €
625,00 €
37,08 €
51,50 €
309,00 €
30,90 €
51,50 €
20,60 €
5,15 €
20,00 €

Tarifes de serveis de Televisió El Vendrell (IVA general vigent no inclòs):
Espot de 20 segons
Espot de 30 segons
Paquet de 2 setmanes emissió espot 20 segons (inclou
producció)
Paquet de 1 mes emissió espot 20 segons (inclou producció)
Publireportatge 1 minut
Publireportatge 5 minuts
Patrocini programa (Preu mensual)
Patrocini Les notícies (Preu mensual)
Patrocini El Temps (Preu mensual)
Patrocini transmissions OK Lliga (preu per temporada)
Producció gràfica
Substitució d’àudio

12,36 €
20,60 €
360,00 €
400,00 €
61,80 €
257,50 €
618,00 €
927,00 €
515,00 €
2000,00 €
154,50 €
103,00 €
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Producció espot
Producció publireportatge
Còpia programa TV (suport DVD)
Còpia programa TV (suport DVD i Mini-DV)
Paquet 1 setmana espot 15 segons (inclou producció)
Paquet 6 mesos espot 15 segons (inclou producció)
Col.laboració continguts tv Vendrell (inclou producció)
Col.laboració enogastronòmica (inclou producció)
Patrocini programa especial (inclou producció)
Paquet sobreimpressions (3 programes en directe)
Felicitació 8 segons (inclou producció)
Sobreimpressió nom establiment (chyron en 1 programa)
Publireportatge 1 minut a “les notícies” (inclou producció)

360,50 €
1030,00 €
20,60 €
56,65 €
120,00 €
1.400,00 €
30,00 €
50,00 €
200,00 €
100,00 €
50,00 €
10,00 €
50,00 €

Tarifes d’altres serveis de Ràdio Televisió El Vendrell (IVA general vigent
inclòs):
Mencions transmissions OK Lliga (Preu per temporada)
Mencions especials transmissions OK Lliga
(Preu per temporada)
Sobreimpressions transmissions OK Lliga
(Preu per temporada)
Sobreimpressions transmissions directe
(Preu per esdeveniment)
Producció pròpia a la venda (suport DVD)

100,00 €
200,00 €
200,00 €
50,00 €
5,00 €

Serveis del portal rtvelvendrell.cat (IVA general vigent no inclòs):
Bàner inici web de 125x125 píxels (preu mensual)
Bàner inici web de 279x125 píxels (preu mensual)
Bàner inici web de 279x279 píxels (preu mensual)
Bàner continguts web de 279x279 píxels (preu anual)
Destacat inici web de 888x223 píxels (preu mensual)

50,00 €
75,00 €
125,00 €
600,00 €
200,00 €

Promoció nous empresaris
Paquet 45 falques, 2 setmanes, espot 20 segons, publireportatge a "les
noticies" i bàner web 125x125 píxels (inclou producció)
Paquet 2 setmanes espot 20 segons i publireportatge a "les noticies"
(inclou producció
Paquet 45 falques i publireportatge a "les noticies"
(inclou producció)

240,00 €
150,00 €
90,00 €

Epígraf 5. Preu públic. Tarifes que han de satisfer els usuaris de les
Escoles Bressols Municipals.
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per serveis de les Escoles
Bressols Municipals.
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Horari lectiu, quota mensual
Menjador, quota fixa al mes
Menjador, quota dia esporàdic
Permanència, quota fixa al mes
Permanència, quota dia esporàdic
Permanència, quota d’1/4 d’hora

157,95 €
8,86 €
10,92 €
4,33 €/dia
5,41 €/dia
1,34 €

Una vegada iniciat el curs, en el supòsit de renúncia a la plaça no es
tornarà l’import de l’avançament d’una mensualitat ingressada en concepte
de prematrícula en el moment de la inscripció.

Epígraf 6. Preu Públic pels serveis prestats per aquesta administració en
concepte de “despeses de gestió”.
I.- De conformitat amb el disposat a l’article 41 del RDL 2/2004 de 5 de març,
s’estableix un preu públic pels serveis administratius, tècnics i gerencials, per
les tasques a realitzar en el procediment d’execució de les actuacions de
reparcel.lació pel sistema de cooperació, i que han d’incloure entre d’altres
les obres d’urbanització dels sectors o unitats d’actuació.
Respectes als elements essencials del preu públic establerts per les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que s’integra
aquest annex.
II.a) Pel concepte de “despeses de gestió” en el procediment de reparcel.lació
per Cooperació, en els supòsits bàsics: el 7,5% del total del cost de les obres
d’urbanització del Sector o Unitat d’Actuació.
b) Pel concepte de “despeses de gestió” en els supòsits en que
l’Administració intervingui i/o cooperi en la direcció tècnica: el 10% del total
del cost de les obres d’urbanització del Sector o Unitat d’Actuació.

Epígraf 7. Preus públics Patronat Municipal de Serveis Culturals
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per serveis del Patronat Municipal
de Serveis Culturals.
NOM / TÍTOL
Petita història de Pau Casals

AUTOR
Albert Gumí

PVP
7,00
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Petita història d'Àngel Guimerà

Neus Oliveras i
Samitier

7,00

Petita història d'Andreu Nin

Ernest Benito

7,00

Petita història d'Àngels Garriga

Montserrat Constantí

7,00

Petita història de Jan Julivert

Maria Ramon i
Salvador Arroyo

7,00

Petita història de Jaume Ramon i Vidales

Maria Ramon Caballé

7,00

Petita història del Museu Deu

Juli Grandia

7,00

Petita història d'Apel·les Fenosa

Joan Descals

7,00

Petita història de Jaume Carner

Josep M. Ainaud de
Lasarte

7,00

Petita història de Benvingut Socias

Maria Ramon Caballé

7,00

Petita història de les sardanes al Vendrell Ciutat Pubilla

M. Pilar López Serra

7,00

Petita història del Vendrell

Miquel Rovira Segura

7,00

Petita història del Ball de Diables

Joan Montserrat
Garcia

7,00

Petita història del Cor-Orfeó Parroquial del
Vendrell

Albert Solé

7,00

Petita història de Pep Jai

Salvador Mañé
Montserrat

7,00

Petita història de la Cooperativa Agrícola

Joan M. Colet Duran

7,00

Petita història de les Carmelites Missioneres
Teresianes del Vendrell

Magda Nogués
Carreras

7,00

Petita història d'Agustí Cohí Grau

Lluís Gassó

7,00

Petita història del temple del Salvador del
Vendrell

Joan Descals

7,00

Pequeña historia de Pau Casals

Albert Gumí

7,00

The Little Story of Pau Casals

Albert Gumí

7,00

Petite histoire de Pau Casals

Albert Gumí

7,00

La Fira

Joan M. Colet Duran

El Vendrell de poble a ciutat
Pel canal de Tomoví
El Vendrell i la sardana

Francesc Glez.
Reverté
Enric López i Maria
Vilar
Remei Estéban i Pilar
López

16,00
13,30
17,00
13,30
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Història del Vendrell

DDAA

La Participació Cívica

Joan Guerrero Vernis

9,50

La memòria del Vendrell

Roser Rovira Canela

18,50

El Ball de Diables del Vendrell

Salvador Arroyo i
Julivert

16,00

Pau Casals, el català del segle

Josep Tharrats

10,60

Pau Casals i els Castells, dos sentiments
catalans
Pau Casals i Andreu Claret, correspondència
a l'exili

20,20

Pere Ferrando i
Salvador Arroyo
Anna Dalmau i Anna
Mora
Pere Ferrando i
Presència castellera al Vendrell fins l'any 1926
Romeu

15,00

Cañas 700 Rostres

36,70

Josep Cañas

Àngel Guimerà. Antologia 150è aniversari

9,50

15,45

28,80

L'Esglèsia Arxsiprestal del Salvador del
Vendrell

Manuel Naranjo
Teixidó

14,40

Marcel·li Domingo i el Marcel·linisme

Xavier Pujadas i Martí

27,00

El carlisme català durant II República
Espanyola (1931-1936)
Fenosa i Perucho, o les converses
inacabades entre Andròmaca i René

Robert Vallverdú i
Martí

25,75

Jordi Cerdà Subirachs

12,00

Formes i paraules (petit)

Salvador Espriu i
Apel·les Fenosa

8,75

Contes del Baix Penedès
Col.lecció sencera
Dues col.leccions o més (c/col.lecció)

40,00
DDAA

30,00

Contes solts (c/unitat)

5,00

Dos o més contes solts (c/unitat)

3,00

El Baix Penedès: Història i Estructura Social

Mònica Garcia
Mariñoso

Medi Ambient i Lleure

15,00

Dos llibres o més (c/unitat)

12,00

L'ívor i l'os en museus de les comarques de
Tarragona
El bronze en museus de les comarques de
Tarragona

DDAA

12,30

DDAA

12,30
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El vidre en museus de les comarques de
Tarragona

DDAA

15,45

Formes i paraules (gran)

Salvador Espriu i
Apel·les Fenosa

10,30

Un cop fort i sec - Història del Ball de Bastons
DDAA
1733-2008
Museus arqueològics i l'entorn arqueològic de
DDAA
Tàrraco

14,90
1,55

Biennals Ceràmica

21,20

Biennals Ceràmica

10,30

- ARTICLES:
CD Oratori Àngel Tobies **
CD Concert a la Casa Blanca
CD Pau Casals, Cortot, Thibaud (Brhams)
CD Pau Casals, Cortot, Thibaud (Beethoven)
CD Suites de J.S. Bach
CD Enric Casals – Cobla
CD Orgue del Vendrell
DVD Pau Casals
Postals: Materials arqueològics: Museu Arqueològic i
altres museus (4 museus)
Unitat
Joc de 8 postals diferents

12,20
18,00
18,00
18,00
25,00
15,00
15,00
30,00

0,60
3,00

3. Preu públic per a la prestació de servei d'ensenyament no reglat organitzat
pel Patronat Municipal de Serveis Culturals
Curs de puntes de coixí:
120,00€ /curs (2 hores / setmana)
40,00€ / trimestre (2 hores / setmana)
Curs de brodats a mà:
120,00€ /curs (2 hores / setmana)
40,00€ / trimestre (2 hores / setmana)
Suplement 1 hora
30 €
Suplement 2 hores
60 €
En el supòsit de persones que formin part d’una unitat familiar amb rendes no
superiors a les fixades d’acord al valor de l’indicador de renda de suficiència
(IRSC) de la Generalitat de Catalunya, els preus seran els següents:
Curs de puntes de coixí:
Curs de brodats a mà:

90,00€ /curs (2 hores / setmana)
30,00€ / trimestre (2 hores / setmana)
90,00€ /curs (2 hores / setmana)
30,00€ / trimestre (2 hores / setmana)

ACTIVITATS DE LA FIRA DE CERÀMICA:
Tallers

Descripció

PVP
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euros
Construeixo i pinto

Amb totxanes en miniatura, cal aixecar parets i
fer una construcció. Després es pot pintar.

1,00 €

Enjoia’t

Cadascú podrà fer les seves pròpies joies:
collarets i braçalets.

1,00 €

Taller de rakú

Pinta joies i cou-les al microones.

4,00 €

Preparem el Nadal

Es treballarà amb el fang a partir de motlles
amb motius nadalencs.

1,00 €

Faig un iman de nevera

Fer un iman amb figura càntir.

1,00 €

Davantal El Vendrell – La Ceràmica

Davantal per no embrutar-se els nens/es
mentre fan activitats.

1,00 €

Decoro l’arbre de Nadal

1,00 €

Epígraf 8. Preu públic per la prestació de servei d’ensenyament
especial al Taller Municipal d'Art Apel·les Fenosa i actuacions del Pla
Educatiu d’entorn, organitzat des de l’Àrea d’Educació.
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per serveis de l’Àrea d’Educació.
A)

Taller rotatiu de pintura, esmalt i volums (de 7 a 9 anys); 1,5 hores
Taller rotatiu de pintura, esmalt i volums (de 7 a 9 anys); 3 hores
Taller rotatiu de pintura, esmalt i ceràmica (de 10 a 14 anys); 2 hores
Taller rotatiu de pintura, esmalt i ceràmica (10 a 14 anys); 4 hores
Taller de menuts professors convidats (a partir de 14 anys); 1,5 hores
Taller de menuts professors convidats (a partir de 14 anys); 3 hores
Taller de ceràmica (a partir de 14 anys); 2 hores
Taller de ceràmica (a partir de 14 anys); 4 hores
Dibuix artístic i esmalt sobre metall (a partir de 14 anys); 2 hores
Dibuix artístic i esmalt sobre metall (a partir de 14 anys); 4 hores
Pintura i collage (a partir de 14 anys); 2 hores
Pintura i collage (a partir de 14 anys); 4 hores
Escultura. Monogràfic (a partir de 14 anys); 2 hores
Escultura. Monogràfic (a partir de 14 anys); 4 hores
Gravats. Monogràfic (a partir de 14 anys): 2 hores

Preu
Material(*)
mensual
30,90 €/mes
30,90 €
51,50 €/mes
41,20 €
36,05 €/mes
30,90 €
66,95 €/mes
41,20 €
30,90 €/mes
30,90 €
51,50 €/mes
41,20 €
41,20 €/mes
30,90 €
72,10 €/mes
51,50 €
41,20 €/mes
30,90 €
72,10 €/mes
51,50 €
41,20 €/mes
72,10 €/mes
30,90 €/mes
61,80 €/mes
30,90 €/mes
30,90 €

(*) És un pagament únic.
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B) Activitats educatives organitzades per l’Àrea d’Educació, com ara teatre i
audicions, per als alumnes d’educació infantil i primària de les escoles del
Vendrell: 1 € per persona i activitat.
C) Exposicions, visites, xerrades i altres: de 20 a 60 euros (aquests preus
seran com a màxim el cost de l’activitat i com a mínim el 80% del cost)
D) Pla Educatiu d’Entorn:
Activitats per a adults:
Fins a 20 hores de durada
Cursos trimestrals

3,09 €
5,15 €/trimestre

Activitats per a nens:
Activitats extraescolars no finalistes
Cursos d’octubre a maig:

5,15 €/trimestre
15,45 €

Epígraf 9. Preu públic pels serveis del Patronat Municipal Pau Casals.
I.- De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per serveis del Patronat
Municipal Pau Casals.
Respecte als elements essencials del preu públic establerts per les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que
s’integra aquest annex.
II.- Concepte, activitats i tarifes
1.- Lloguer de la Sala d'actes Auditori, tot el dia
2.- Lloguer de la Sala d'Actes Auditori per cerimònies civils,
reunions, conferències i actes que no sobrepassin el mig
dia.
3.- Utilització piano Auditori per un acte determinat
4.- Visites guiades de grups organitzats
5.- Utilització del piano: Preu hora

Tarifes
427,- €
216,- €

III.- Per la realització i gestió de serveis
1.- Cicle de "Joves intèrprets-Concerts d'hivern"

Tarifes
6,- €

(Socis
Ass. Musical Pau Casals, Alumnes i Professors de música,
entrada gratuïta)
2.- Jazz a l'Auditori (Socis Ass. Musical Pau Casals,
Alumnes i Professors de música, 20 % descompte)

3.- Cicle "+ Músiques" (Socis Ass. Musical Pau Casals,
Alumnes i Professors de música, entrada gratuïta)

108,- €
37,- €
69,- €

10,- €
12,- €
15,- €
6,- €
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4.- Festival internacional de música Pau Casals Localitats
numerades (Socis Ass. Musical Pau Casals, Alumnes i

10,- €
10,- €

Professors de música, 20 % descompte)

5.- Cicle de Tardor (Socis Ass. Musical Pau Casals,
Alumnes i Professors de música, entrada gratuïta)

15,- €
21,- €
26,- €
31,- €
52,- €
6,- €

Epígraf 10. Preu públic pels serveis prestats per l’Escola Municipal de
Música Pau Casals.
I.- De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic pels serveis prestats per
l’Escola Municipal de Música Pau Casals.
Respecte als elements essencials del preu públic establerts per les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que
s’integra aquest annex.
II.- Concepte, activitats, serveis i tarifes

CURS 2014 – 2015
MATRÍCULA

67,00

MATRÍCULA MÚSICA ACTIVA

32,00

MATRÍCULA AULA DE DANSA

32,00

AULA DE DANSA

35,00

SENSIBILITZACIÓ 4 ANYS

25,00

SENSIBILITZACIÓ 5 ANYS

45,00

SENSIBILITZACIÓ 6 ANYS +COI

60,00

INICIACIÓ

60,00
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INICIACIÓ +INSTRUMENT
NIVELL ELEMENTAL
PRIMER NIVELL ELEMENTAL
SEGON NIVELL ELEMENTAL*
TERCER NIVELL ELEMENTAL*
QUART NIVELL ELEMENTAL*
1h45' llenguatge; instrument, conjunt instrumental *i cant coral
NIVELL ELEMENTAL SENSE INSTRUMENT (1h45'
llenguatge+45' CC)

LINEA REGLADA
1r NIVELL MITJÀ
2n NIVELL MITJÀ
3r NIVELL MITJÀ
4rt NIVELL MITJÀ*
5è NIVELL MITJÀ*
6è NIVELL MITJÀ*
2h llenguatge; una hora conjunt instr. i/o vocal; cambra* i
instrument

75,00

84,00
86,00
94,00
99,00

73,00

107,00
107,00
110,00
110,00
118,00
118,00

LÍNEA NO REGLADA
inclou 45m instr col·lectiu + conjunt vocal o instr.+ 1h llenguatge
1r AMPLIACIÓ
2n AMPLIACIÓ
inclou 45m instr col·lectiu + conjunt vocal o instr.
3r AMPLIACIÓ
4rt AMPLIACIÓ
5è AMPLIACIÓ
6è AMPLIACIÓ
AMPLIACIÓ SENSE INSTR.

100,00
100,00
106,00
106,00
50,00

ADULTS INSTRUMENT (a partir de 18 anys)
inclou 30m instr + 1 optativa
inclou 50m instr + 1 optativa

94,00
115,00

MÚSICA ACTIVA
LLENGUATGE 1h
LLENGUATGE 1h + 30' INSTRUMENT

95,00
95,00

57,00
94,00
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CONJUNTS VOCALS
CONJUNTS INSTRUMENTALS
TALLER BATERIA
OPTATIVES

22,00
22,00
12,00
27,00

INSTRUMENT COMPLEMENTARI 30´ INDIVIDUAL o 45´
COL.LECTIU

30,00

INSTRUMENT COMPLEMENTARI 50´

50,00

BANC D'INSTRUMENTS

15,00

DEVOLUCIÓ REBUTS BANCARIS

3,00

SORTIDES ALUMNES

15,00*

SORTIDES ACOMPANYANTS

15,00*

* LA QUANTITAT DEPENDRÀ DEL QUILOMETRATGE I DEL
TIPUS DE SORTIDA
FOTOCÒPIES PELS ALUMNES DE L’ESCOLA
Actuacions conjunts vocals i instrumentals:
Conjunt de vent
Orquestra nivell elemental
Orquestra nivell mitjà
Cor Veus Blanques
Cor Zónqora
Cor Zóngora + conjunt instrumental

Cursos de formació, tallers divulgatius i conferències:
Taller de 6 h.
Taller de 8 h.
Curs de formació 8 h.
Curs de formació 15 h.
Curs de formació 20 h.
Cicle de conferències (per sessió)
Cicle de conferències (cicle sencer)

0,05

500 €
300 €
500 €
300 €
600 €
1.500 €

45,00 €
60,00 €
45,00 €
90,00 €
120,00 €
5,00 €
15,00 €
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Cicle de concerts (Professors i alumnes de l’EMMPAC gratuït)
Entrada concert

5,00 €
5,00 €

(preus amb IVA inclòs)
En els cursos de formació, tallers divulgatius i conferències tindran un 10% de
descompte els alumnes de l’EMMPAC, els socis de l’Associació Musical Pau
Casals, els Amics de l’Orgue i els socis de l’Associació de Músics del Baix
Penedès.

Epígraf 11. Cànon per la prestació de serveis i activitats per la societat
municipal Prosceni El Vendrell, S.L.
I.- De conformitat amb el disposat a l’Article 41 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic pels serveis prestats per la
societat municipal Prosceni El Vendrell, S.L.
Conceptes, activitats i serveis:
o

Entrades de teatre al teatre Municipal Àngel Guimerà (IVA inclòs):
Entrada general de 29 euros
Entrada general de 21 euros
Entrada general de 17 euros
Entrada general de 13 euros
Entrada general de 10 euros
Entrada general de 7 euros
Entrada general de 5 euros

Aquests preus públic seran aplicats únicament per a les actuacions que es
programis directament des de la societat Prosceni El Vendrell, SLM quedant
excloses igualment les actuacions que es puguin realitzar mitjançant el
taquillatge.
Teatre Àngel Auditori
Guimerà
gran
AEMMPAC
Empreses privades,
associacions, grups i
entitats que no
pertanyen al Vendrell
Entitats o associacions
culturals del Vendrell
Actes organitzats

Aforament mínim

Auditori
Petit
AEMMPAC

Sala
Polivalent
AEMMPAC

600€+IVA

600€+IVA

300€+IVA

200€+IVA

300€+IVA

300€+IVA

150€+IVA

100€+IVA

200€+IVA

200€+IVA

100€+IVA

50€+IVA
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directament per
l’Ajuntament del
Vendrell, Organismes
Autònoms i SLM
Representacions d’arts
escèniques dels
centres educatius de la
vila
Seccions de la Lira
Vendrellenca

aproximat de la
meitat
de
la
capacitat de la
sala
1€ per assistent
(entrada única)

Gratuït i obert al
públic
Pagament
d’entrada

1€ per
assistent

1€ per
assistent

1€ per
assistent

1€ per
assistent

Gratuït

300€+IVA

150€+IVA

100€+IVA

15%
recaptació de
taquilla

300€+IVA

150€+IVA

100€+IVA

El preus referents al quadre, són per dia d’utilització

Epígraf. 12. Preus públics Museu Deu.
I.- De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per a la prestació dels serveis
del Museu Deu.
NOM / TÍTOL
L’ivori i l’ós en museus de les comarques de
Tarragona

AUTOR
DDAA

PVP
12,30€

Epígraf 13. Preu públic per a la prestació dels serveis de la regidora de
Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell.
I.- De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per a la prestació dels
serveis de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell.
Respecte als elements essencials del preu públic establerts per les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que
s’integra aquest annex.
II.- Servei de traducció:
a) Per la mediació i assistència de personal de l’Ajuntament en tasques per
la intervenció davant de les famílies en allò que fa referència a la
traducció, etc. d’un idioma estranger al català o castellà i a l’inrevés:
37,60 euros/hora
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b) Quan es tracta de la mediació i traducció davant de persones i/o
documents en les que la part interessada sigui respectivament, una
Administració Pública es podran formalitzar convenis. Les tarifes seran
fins al 50% del preu fixat a l’apartat anterior.

Epígraf 14. Preu públic per la prestació del serveis de l’Àrea d’Infància,
Joventut, Centres Cívics.
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per serveis de l’Àrea d’Infància,
Joventut, Centres Cívics.
1.- Serveis prestats per l’Àrea d’Infància i Joventut.Creixem junts: Activitat per nens/es de 8 mesos a 2 anys acompanyats per un
adult
(dos dies a la setmana, 2 h diàries: 26,00 € / mes
Camí de l’escola: Programa per facilitar als infants de 2 a 3 anys la futura
incorporació al cicle de preescolar.
- Grup vermell: Tres dies a la setmana, 3 h diàries: 57,70 €/ mes
- Grup blau: Dos dies a la setmana, 3 h diàries: 39,00 €/mes
Ludoteca dels Menuts: Espai d’estades puntuals d’infants de 8 mesos a 3
anys, sessions de 3 h: 3€ / sessió

2.- Idiomes:
- Cursets bàsics de dues hores setmanals :
Primer trimestre : matrícula + curs= 105 €
Segon trimestre: 50,00 €
Tercer trimestre : 50,00 €

3.- Cursos de formació:
Cursos d’1 hora /setmana: 45,00 € /trimestre
Cursos 1,5 hora/setmana: 55,00 € /trimestre
Cursos 2 hores/setmana: 72,00 € / trimestre

4.- Programa “Minuts Menuts” per a famílies amb infants de 0 a 3 anys: 1
€/hora amb un màxim de tres hores.

Normes particulars d’aplicació
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1.- Són subjectes passius obligats al pagament, els pares, tutors o
encarregats dels alumnes matriculats.
2.- Estan exempts de pagament d’aquest preu públic:
a) Els pobres de solemnitat.
b) Determinats casos especials que justificaran davant el Regidor de
Polítiques d’Igualtat.
3.- Les tarifes consignades fan referència al curs en la seva integritat amb la
duració i altres característiques que es determinen.

Epígraf 15. Preu públic. Tarifes que han de satisfer els usuaris de la
Residència d’Avis.
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per serveis de la Residència
d’Avis.

Tarifes de preus per serveis assistencials :
• Servei de residència (a prestar per la Residència d’avis):
- Residents estada indefinida: 1.725 €/mes
- Residents estada temporal: 2.048 €/mes
• Servei de llar residencial (a prestar a la Residència d’avis)
- Llar residencial: 1.145 €/mes
• Servei de centre de dia (a prestar a la Residència d’avis i al centre de dia
Anna Serra):
- De dilluns a divendres (12 h/dia, jornada completa): 670 €/mes
- De dilluns a divendres (6 h/dia, horari de mitja jornada de mati: 10 a
16 h; horari de mitja jornada de tarda: 14h a 20h): 353 €/mes
- De dilluns a diumenge (12 h/dia, jornada completa): 914 €/mes
- De dilluns a diumenge (6 h/dia, mitja jornada): 538 €/mes
• Mitja jornada Centre de Dia Anna Serra, horari de mati: 10 a 16 h (dinar
inclòs); horari de mitja de tarda: 14h a 20h (sopar inclòs).
2 dies/setmana: 177 €/mes
3 dies/setmana: 223 €/mes
4 dies/setmana: 312 €/mes
• Programa respir (a prestar al centre de dia Anna Serra):
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- Horari matí de dilluns a divendres de 10 a 13 h, Horari tarda de dilluns a
divendres de 16 h a 19 h (3 hores):
2 dies/setmana: 103 €/mes
3 dies/setmana: 126 €/mes
4 dies/setmana: 148 €/mes
5 dies/setmana: 171 €/mes
Increment de les hores, en el cas dels usuaris de centre de dia amb plaça
col·laboradora volen més de 10 hores ( que és jornada complerta ) o més de
5 hores ( mitja jornada)
- Jornada complerta de 8 a 20 h. ( 12 hores ) : 5 €/dia
- Mitja jornada: 2,4 €/ hora
Serveis puntuals:
- Per usuaris habituals del programa Respir:
. Dinar d’un dia de forma esporàdica (màxim dos cops al mes) (13 h a
16 h de dilluns a divendres : 14 € / dia
- Per usuaris habituals del Centre de Dia.
- Estada d’un dia al centre de dia en jornada completa de forma
esporàdica (màxim dos cops al mes), de dilluns a diumenge de 8 a 20 hores:
28 €/dia
- Servei de dutxa addicional: 1 servei de dutxa: 11 €/servei de dutxa
- Dinar dels familiars d’usuaris de centre de dia o residència
(consultar disponibilitat de places lliures i avisar amb tres dies d’antelació): 7 €
/ dia per persona
Normes comuns
1.- Serà d’aplicació el Decret 393/1996 de 12 de desembre.
2.- Respecte al règim d’admissions, organització, s’estarà al règim que
mitjançant reglament tingui establert la Residència, o bé, previ informe de la
Direcció de la residència queda facultada per establir allò que cregui adient.

Epígraf 16. Preu públic per les activitats i cursos organitzats des de la
regidoria de Gent Gran.
I.- De conformitat amb el que estableix l’article 41 i ss de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic pels serveis prestats per la
regidoria de Gent Gran.
Respecte als elements essencials del preu públic establerts per les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que s’integra
aquest annex.
II.- Concepte, activitats i serveis:
1r.- Cursos adreçats a la gent gran: 11 €/mes
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2n.- Excursions amb la gent gran: de 20 € a 30 € (tenint en compte que el
preu es determinarà en funció de la mitjana del cost entre el desplaçament,
l’àpat i les visites guiades)
3r.- Per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària (TAD) per a
majors de 80 anys que viuen sols:
Per a la gent gran de més de vuitanta anys que visqui sola, el preu
dependrà de la seva pensió. Les bonificacions establertes són segons el
Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària publicat al BOP de
Tarragona, núm. 163 (2006/8289-U).
Cost 1: en cas que la pensió no superi els 470,80 euros serà gratuït
Cost 2: per pensions entre 470,80 i 710,86 euros el cost serà de 7,94 euros
Cost 3: per pensions superiors a 710,86 euros el cost serà de 26,46 euros

4t.- Ús de l’equipament municipal Esplais d’avis per part de les Associacions
de Gent Gran : 10 € / soci
5è.- Tramitació o renovació del carnet de gent gran (majors de 65 anys): 1 €

Epígraf 17. Preu públic per la realització d’actes i la venda d’articles
relacionats amb les Festes populars del Vendrell.
I.- De conformitat amb el que estableix l’article 41 i ss de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per la realització d’actes i la
venda d’articles relacionats amb les Festes populars del Vendrell.
Respecte als elements essencials del preu públic establerts a les normes
legals, queden determinats i regulats en l’ordenança general en que s’integra
aquest annex.

II.- Concepte, activitats i serveis:
- CONCERTS
- Venda d’entrades anticipades: 10 €/unitat
- Venda d’entrades a taquilla: 12 €/unitat
- MARXANDATGE:
- Xapes : 1 €
- Imans: 1 €
- Venda de samarretes: 10€
- Venda de lot nº1: 12€
- Venda de lot nº 2: 16€
- Venda Barrets: 3€
- Quadern per pintar: 2 €
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- Ulleres de sol: 1 €
- FESTA DE LA BICICLETA:
- Venda de butlletes solidàries: 1€
- Activitat pedalada nocturna: 5€
- FESTA MAJOR:
- Preus begudes barres de festa Major:
- Aigua 1€
- Cervesa o refresc 1,50€
- Cubata 4€
- ACTIVITATS DIVERSES AL LLARG DE L’ANY:
- Esmorzar popular: 5 €
- Botifarrada popular: 5 €
- FESTES D’ESTIU:
- Sardinada popular: 5€

Epígraf 18. Preu Públic pel transport públic.
De conformitat amb el disposat a l’article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic pel transport públic.
I .- Transport urbà:
-

Bitllet d’un viatge de transport urbà: 1,22 €
Abonament de 10 viatges: 9,27 €

II.- Transport escolar:
-

Bitllet d’un viatge per un/a usuari/ària en edat escolar: 0,52 €.
Bitllet d’acompanyant d’un/a usuari/ària en edat escolar (fins a 7 anys)
0,52 €.

L’admissió d’acompanyants estarà condicionada a la disponibilitat de places
als vehicles.
Abonament pels usuaris/àries escolars dels instituts d’educació secundària:
-

De la vila del Vendrell a L’IES Mediterrànea: 25,75 €/curs escolar.
Dels barris marítims a l’IES Mediterrània, l’IES Andreu Nin i l’IES Baix
Penedès: 25,75 €/curs escolar.

III.- Exempció de pagament:

33

Els usuaris del servei de transport urbà que tinguin el carnet de “Gent Gran” o
bé els de menors de 65 anys, pensionistes o amb disminucions físiques,
estaran exempts de pagament.
IV.- Normes reguladores d'aquest epígraf:
L'import d'un tiquet atorga dret a utilitzar el transport públic des de que s'inicia
el trajecte o bé des de qualsevol altre punt posterior, fins la última parada
establerta com a "final de trajecte". L'esmentat punt, es correspondrà a la
vegada, a la volta, com inici de trajecte.

Epígraf 19. Preu públic per l’adquisició de comandaments d’accés a
“Illa de Vianants del Vendrell”.
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per l’adquisició de comandaments
d’accés a l’Illa de Vianants del Vendrell.
•
El preu que hauran d’abonar els propietaris, llogaters,
comerciants i veïns en general de l’Illa de Vianants del Vendrell per
l’adquisició de comandaments a distància per al funcionament de pilones és
de: 87,55 euros.

Epígraf 20. Preu públic a satisfer pels titulars de vehicles de línea
regular de transports de viatgers per carretera amb arribada, sortida i
trànsit amb parada al Vendrell de línea regular de transport de viatgers.
I.- De conformitat amb el que estableix l’article 41 i ss de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i en compliment al que disposa l’art. 36 de la Llei
12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor.
La utilització de l’Estació d’Autobusos del Vendrell és obligatòria per tots els
vehicles amb arribada, sortida i trànsit amb parada al Vendrell de línea regular
de transports de viatgers
II.- Tarifes:
Tarifa A.- Es troben obligades les empreses concessionàries signants del
“conveni de col.laboració específica entre l’Ajuntament del Vendrell i les
empreses usuàries de l’estació d’autobusos del Vendrell”, de 3 de maig de
2007, que hauran de satisfer la tarifa regulada en la manera i forma a
l’esmentat conveni.
Tarifa B.-
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Estaran subjectes a la tarifa B les empreses que utilitzin l’estació d’autobusos
del Vendrell per cada entrada o sortida de vehicles a raó de:
5,36 euros entrada i/o sortida.
El preu públic podrà ser exigit pel responsable o vigilant de l’estació al
moment de la utilització de l’estació.

Epígraf 21. Preu públic per la utilització de l’aparcament de camions
situat al Polígon Industrial La Cometa.
Plaça d’aparcament de 17 x 3,5 metres: 84,77 euros al mes
Plaça d’aparcament de 12,5 x 3,5 metres: 74,88 euros al mes.

Epígraf 22. Preus públics pels serveis de l’àrea recreativa del Fondo del
Mata i zona recreativa de Tomoví.
De conformitat amb el disposat a l’Article 41 i ss de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix els preus públics pels serveis serveis de l’àrea
recreativa del Fondo del Mata i zona recreativa de Tomoví.
1.- Anar de pícnic, amb utilització barbacoes: 10,50 euros

Inclou: aparcament d'un vehicle, utilització d'una sola taula/bancs, barbacoa i
gaudir de l'àrea.
2.- Anar de pícnic, sense utilització de barbacoes: 5,20 euros

Inclou: aparcament d'un vehicle, utilització d'una sola taula/bancs i gaudir de
l'Àrea.
3.- Bossa de carbó i pastilla per encendre: 3,75 euros
4.- Feix de llenya: 4,80 euros
5.- Les entitats i associacions del municipi, quan el grup sigui superior a 30
persones pagaran 31 €. Quan el grup sigui inferior a 30 persones pagaran
segon els preus especificats en els punts anteriors
6.- Disponibilitat d'utilització de les barbacoes per grups:
Els grups pagaran a raó de 10,30 euros per taula que ocupin, en les mateixes
condicions del primer apartat.
7.- En qualsevol cas cal sol·licitar el permís corresponent a l'Ajuntament.
6.- En tot l’àmbit del Fondo del Mata i Tomoví queda terminantment prohibit
l’acampament amb tendes de campanya, caravanes, furgonetes, vehicles,
etc.
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(Els preus inclouen: aparcament dels vehicles, utilització de les taules, de les
barbacoes i gaudir de l'Àrea i la utilització de les graelles, no està inclòs el
carbó/pastilles)
A partir de grups de més de 70 persones caldrà dipositar una fermança de
100 euros que serà retornada, sempre i quan s'hagi respectat tant els serveis
de l’àrea recreativa del Fondo del Mata i zona recreativa de Tomoví.
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