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AJUNTAMENTS

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió del dia 2
de desembre de 2009, ha acordat:

Aprovar la regulació general dels preus
públics municipals, així com els preus
públics per a l'any 2010 i successius pels ser-
veis dels equipaments dels districtes i les ins-
tal·lacions esportives municipals; pels serveis
de recollida de residus comercials i indus-
trials assimilables a municipals i de prestació
de serveis especials de neteja i recollida de
residus municipals; per les activitats culturals
de cursos, seminaris i congressos prestades
per l'Arxiu municipal administratiu, els arxius
municipals de districte i els arxius centrals
dels sectors, i pels serveis de reproducció i
comunicació de documents, sense caràcter
d'expedient administratiu, produïts per l'A-
juntament de Barcelona i prestats per l'Arxiu
municipal administratiu, els arxius munici-
pals de districte i els arxius centrals dels sec-
tors.

Contra l'esmentat acord els interessats
podran interposar directament recurs conten-
ciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

REGULACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

Art. 1r. Naturalesa de la regulació
1. D'acord amb allò que disposa l'article

127 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l'article 16.m) de la Carta
Municipal de Barcelona, l'Ajuntament esta-
bleix la present regulació general dels preus
públics que conté les normes comunes, tant
substantives com procedimentals, que cal
considerar, amb caràcter general, parts inte-
grants de la regulació de cadascun d'aquells,
en tot allò que aquestes no regulin expressa-
ment.

2. La concreció de cada preu públic
només contindrà els elements indispensables
per a la fixació de la quantia corresponent
així com, si escau, aquells criteris específics
de gestió, liquidació o recaptació que siguin
necessaris d'acord amb la naturalesa de l'ac-
tuació o del servei de què es tracti. La present
regulació general, per tant, és directament
aplicable en la resta d'aspectes.
Art. 2n. Concepte

1. Tenen la consideració de preus públics
les contraprestacions pecuniàries que es
satisfacin per les prestacions de serveis i la
realització d'activitats efectuades en règim de
dret públic, quan es produeixi qualsevol de
les circumstàncies següents:

a) Que siguin de sol·licitud o de recepció
voluntària pels sol·licitants.

b) Que siguin prestats o realitzats pel sec-
tor privat.

2. A l'efecte d'allò que estableix l'apartat 1
lletra a), no es considera voluntària la sol·lici-

tud pels sol·licitants:
a) Quan vingui imposada per disposicions

legals o reglamentàries.
b) Quan el servei o l'activitat sol·licitada

siguin essencials o imprescindibles per a la
vida privada o social dels sol·licitants.

3. Tindran la consideració de preus
públics les contraprestacions quan hi conco-
rrin qualsevol de les circumstàncies assenya-
lades a l'apartat 1 d'aquest article, que
corresponguin als conceptes següents:

- Actuacions d'atenció domiciliària a per-
sones en situació de dependència.

- Actuacions de la secció canina i de la
unitat muntada de la Guàrdia Urbana i ser-
veis de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana.

- Equipaments residencials per a dismi-
nuïts físics i llars residències per a disminuïts
psíquics.

- Residències, habitatges tutelats i centres
de dia, per a la gent gran.

- Prestació de serveis de recollida de resi-
dus comercials i de prestació serveis espe-
cials de neteja i recollida de residus munici-
pals.

- Els cursos de formació del Servei de pre-
venció i extinció d'incendis i salvament.

- Serveis culturals.
Tots els demés serveis que acompleixin els

conceptes expressats al punt 1 d'aquest arti-
cle.
Art. 3r. Obligats al pagament

Són obligats al pagament dels preus
públics les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin la prestació dels corresponents ser-
veis i activitats, o se'n beneficiïn.
Art. 4t. Quantia

1. L'import dels preus públics per presta-
ció de serveis o realització d'activitats haurà
de cobrir, com a mínim, el cost del servei
prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques,
culturals o d'interès públic que així ho acon-
sellin, l'Ajuntament podrà fixar contrapresta-
cions per sota dels límits fixats en l'apartat
anterior.
Art. 5è

Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagar els preus públics neix
des de que s'inicia la prestació del servei o la
realització de l'activitat, tot i que l'Ajunta-
ment pot exigir el dipòsit previ de l'import
total o parcial.
Art. 6è

Gestió de les contraprestacions.
1. 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.

2. En el cas que els usuaris no facilitin les
dades sol·licitades o impedeixin les compro-
vacions esmentades anteriorment, l'Adminis-
tració municipal podrà practicar les liquida-
cions per estimació, partint de les dades que
posseeixi.

3. L'obligat al pagament presentarà autoli-

quidació del preu públic que correspongui,
quan així es determini per la seva respectiva
regulació.
Art. 7è. Llista de cobrament

1. Els preus públics es podran cobrar mit-
jançant llistes de cobrament, quan les activi-
tats o serveis prestats tinguin caràcter periò-
dic, i així es determini per la seva respectiva
regulació.

2. Les llistes de cobrament es formaran
anualment i estaran constituïdes per censos
comprensius dels obligats al pagament defi-
nits a l'article 3r d'aquesta regulació.

3. Les altes per declaració o autoliquidació
dels obligats al pagament o descobertes per
l'acció investigadora de l'administració
municipal tenen efectes a partir de la data en
que neix l'obligació de pagament i són incor-
porades definitivament a la llista de cobra-
ment de l'any següent.

Les baixes o alteracions han de ser formu-
lades pels obligats al pagament del preu
públic i comporten l'eliminació o la rectifica-
ció de la llista de cobrament a partir del
període següent a aquell en què hagin estat
presentades, independentment de la compro-
vació per part de la inspecció.
Art. 8è. Procediment de recaptació

1. El preu públic es recaptarà:
a) En període voluntari.
- Els períodes de pagament de caràcter

voluntari seran els que s'assenyalin en les
respectives regulacions o, si escau, segons el
que estableix l'ordenança fiscal general.

- Els rebuts de cobrament periòdic, d'a-
cord amb el que estableixi el calendari de
cobraments aprovat anualment per l'Ajunta-
ment.

b) En període executiu.
Transcorreguts els terminis de pagament

establerts per a cadascuna de les diferents
contraprestacions sense que s'hagi acreditat
el pagament que correspongui, l'Ajuntament
podrà exigir aquests deutes pel procediment
administratiu de constrenyiment.

2. El procediment recaptador només es
suspendrà per les raons i en els casos expres-
sament previstos per la Llei.

3. Quan per raons no imputables a l'obli-
gat al pagament del preu públic no es realitzi
l'activitat o no es presti el servei, procedirà la
devolució de l'import corresponent.
Art. 9è. Interessos de demora

Els preus públics, des del dia següent a la
finalització del termini de pagament en
període voluntari, sense que se n'hagi fet
l'ingrés, meritaran interessos de demora.
Art. 10è. Domiciliació en entitat financera

1. L'obligat al pagament pot ordenar la
domiciliació dels rebuts dels preus públics de
cobrament periòdic en el compte del qual és
titular o en el compte d'un altre titular que,
no essent l'obligat, autoritzi el pagament.

2. Les domiciliacions fetes pels obligats al
pagament tindran validesa durant el temps
que duri la prestació del servei fins que el
mateix interessat no les anul·li o indiqui el
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trasllat a un altre compte o entitat.
Art. 11è

En tot allò no previst a la present regula-

ció, serà d'aplicació l'ordenança fiscal gene-
ral.
Art. 12è. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener del 2010 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

§ Preu EUR#

PREUS PÚBLICS DELS EQUIPAMENTS#

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA§
#

Preus servei de menjador per a gent gran. Exempts d'IVA§ #
- Derivats SS§ 0,28#
- Amb TRG§ 0,90#
- Amb TRR§ 1,70#
- Sense Targeta§ 2,71#

Preus dels tallers per a gent gran (*)§ #
(preu trimestre)§ #
- Amb TRG§ 3,18#
- Amb TRR§ 6,36#
- Sense Targeta§ 9,58#

Preus casals infantils(*)§ #
Barceloneta§ #
- Anual§ 24,26#
- Nadal§ 8,76#
- Casal Setmana Santa§ 8,76#
- Casal d'estiu (preu setmana)§ 14,34#
- Colònies (preu dia)§ 12,91#
Casc Antic§ #
- Anual§ 24,26#
- Nadal§ 8,76#
- Casal Setmana Santa§ 8,76#
- Casal d'estiu (preu setmana)§ 14,34#
- Colònies (preu dia)§ 12,91#
Gòtic§ #
- Anual§ 24,26#
- Nadal§ 8,76#
- Casal Setmana Santa§ 8,76#
- Casal d'estiu (preu setmana)§ 14,34#
- Colònies (preu dia)§ 12,91#
Raval§ #
- Anual§ 24,26#
- Nadal§ 8,76#
- Casal Setmana Santa§ 8,76#
- Casal d'estiu (preu setmana)§ 14,34#
- Colònies (preu dia)§ 12,91#

Tallers joves (13 a 23 anys) (*)§ #
Convent i Pati Llimona§ #
- Taller jove menor 18 anys§ 12,80#
- Taller jove major 18 anys§ 32,15#

Centre Cívic de la Barceloneta§
#

§ Preu§ Preu#

Cessió d'espais (preu hora)§ #
Entitats sense ànim de lucre§ Acte obert§ Acte intern#

- Sala d'actes§ 29,48§ 32,77#
- Sala Carmen Amaya§ 13,28§ 16,07#
- Sala C§ 10,34§ 13,28#
- Sala H§ 7,33§ 8,79#
- Tallers§ 7,33§ 8,79#
Empresa:§ #
- Sala d'actes§ 68,64#
- Sala Carmen Amaya§ 46,79#
- Sala C§ 40,66#
- Sala H§ 32,77#
- Tallers§ 32,77#
Aquests preus inclouen les infraestructures de les que disposa el Centre Cívic. (tau-
les, cadires, equip de so, projectors, televisió, vídeo...)#
Queden exemptes de pagament les associacions i entitats del barri sense ànim de
lucre quan sol·licitin les sales per a activitats obertes en horari d'obertura del cen-
tre.#
Cessió d'espais (preu hora)§ #
- Sales Carmen Amaya, C i H§ 3,28#

§ Preu EUR#

Espectacles - Dansa (*)§ #
- Entrada personal§ 2,60#
Formació Cultural - Tallers§ #
- Taller base (preu taller) (a)§ 44,40#
- Tallers especialitzats (preu taller) (a)§ 52,12#

Altres serveis§ #
Serveis lloguer:§ #
- Neteja (3 hores)§ 41,11#
- Permanència (Nocturn)§ 20,07#
Des de les 22 hores§ #
Convent Sant Agustí§

#
Sales§ #
Claustre (preu hora)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 37,78#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 44,74#
- Empreses / particulars§ 69,88#

Claustre (preu dia)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 177,59#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 266,38#
- Empreses / particulars§ 443,97#

Sala Calidoscopi, per cada sala (preu hora)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 13,72#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 14,28#
- Empreses / particulars§ 21,71#

Sala Calidoscopi, per dues sales (preu hora)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 23,09#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 27,53#
- Empreses / particulars§ 43,51#

Sala Calidoscopi,unificada (preu hora)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 44,40#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 51,50#
- Empreses / particulars§ 80,80#

Sala Noble/Bunker (preu hora)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 23,04#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 25,04#
- Empreses / particulars§ 56,65#

Sala Taller (preu hora)§ #
Actes Obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 9,54#
Actes Intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 12,25#
- Empreses / particulars§ 31,66#
En casos especials s'haurà de contractar el muntatge i desmuntatge amb personal
especialitzat. A valorar entre l'entitat i el centre.#
Queden exemptes de pagament les associacions i entitats del barri sense ànim de
lucre quan sol·licitin les sales per a activitats obertes en horari d'obertura del cen-
tre.#
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§ Preu EUR#

Infraestructura (preu dia)§ #
Equip de so petit + 2 micròfons§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 10,39#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 16,07#
- Entitats amb ànim de lucre§ 20,78#

Taula de mescles + 2 micròfons§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 10,39#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 16,07#
- Entitats amb ànim de lucre§ 20,78#

Pantalla§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 3,28#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 4,89#
- Entitats amb ànim de lucre§ 6,61#

Ordinador portàtil§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 11,32#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 16,96#
- Entitats amb ànim de lucre§ 22,65#

DVD, TV§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 5,68#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 8,53#
- Entitats amb ànim de lucre§ 11,32#

Altres serveis, EUR/ hores§ #
Entitats amb ànim de lucre i empreses§ #
- Hora extra del personal§ 20,60#
- Neteja§ 39,20#
- Equip de so 4000 W + tècnic de so§ 126,62#
- Tècnic de so§ 20,60#

Tallers i seminaris§ #
- Taller General (a)§ 2,65#
- Seminaris i Tallers especialitzats(a)§ 3,82#

Centre Cívic Drassanes§ #
Formació Tallers§ #
- Taller ordinari (Ball, teatre, ioga...) (a), 15 h§ 45,20#
- Extraordinari (amb material) (a)§ 52,12#

Cessions d'espais§ #
Teatre no professional (preu mes)§ #
Espai§ h/set.§ #
- Sala d'actes, gimnàs, 1C i 1D§ 2§ 22,28#
§ 4§ 33,30#
§ 6§ 46,88#
- 1A, 1B, 1-4, Casal Infantil§ 2§ 13,67#
§ 4§ 26,82#
§ 6§ 40,66#
Teatre professional (preu hora)§ #
- Sala d'actes, gimnàs, 1C i 1D§ 7,19#
- 1A, 1B, 1-4§ 3,11#
Entitats sense ànim de lucre (preu hora)§ #
- Sala d'actes, gimnàs, 1C i 1D§ 7,19#
- 1A, 1B, 1-4, Casal Infantil§ 3,11#
Empreses (preu hora)§ #
- Sala d'actes, gimnàs, 1C i 1D§ 22,82#
- 1A, 1B, 1-4, Casal Infantil§ 9,95#
Permanència (fora horari habitual) (preu hora)§ 19,80#
Servei de neteja (preu dia)§ 35,52#

§ Preu EUR#

Centre Cívic Pati Llimona§
#

Sales§ #
Sala M. Aurèlia Capmany (preu hora)§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 22,55#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 26,37#
- Empreses§ 80,09#

Sala Joan Maragall (preu hora)§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 13,67#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 16,60#
- Empreses§ 49,02#

Sala Petites (preu hora)§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 7,10#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 12,70#
- Empreses§ 32,32#

Pati (preu hora)§ #
Actes obert§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 7,10#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 12,70#
- Empreses§ 32,32#
Pati Correu Vell (preu hora)§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 7,10#
Actes intern§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 12,70#
- Empreses§ 32,32#

Infraestructures Sales§ #
Actes intern (preu dia)§ #
Equip de so petit§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 9,85#
- Entitats amb ànim de lucre§ 16,52#
Pantalla projecció§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 3,28#
- Entitats amb ànim de lucre§ 5,15#
Projector vídeo§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 7,55#
- Entitats amb ànim de lucre§ 15,09#
Ordinador portàtil§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 11,28#
- Entitats amb ànim de lucre§ 16,96#
DVD§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 5,59#
- Entitats amb ànim de lucre§ 8,44#
TV§ #
- Entitats sense ànim de lucre§ 5,59#
- Entitats amb ànim de lucre§ 8,44#

Actes obert i intern,§ #
Entitats amb ànim de lucre i empreses§ #
- Hora extra del personal (preu hora)§ 19,80#
- Neteja (preu dia)§ 41,55#
- Tècnic de so (preu hora)§ 28,84#
Tallers§ #
- 20 h (a)§ 48,48#
- 30 h (a)§ 74,59#
- 20 h, informàtica (a)§ 66,78#
- 15 h(a)§ 37,74#
- 20 h, Foto Digital (a)§ 95,09#
- 18 h, Seminari (a)§ 33,30#
- 25 h(a)§ 60,83#
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§ Preu EUR#

Projecte Cultural Erasme Janer§ #
Formació tallers (15h) (a)§ #
Preus públics en funció dels ingressos dels usuaris:§ #
- Ingressos fins a 313 EUR§ 10,47#
- Entre 313 i 481 EUR§ 11,99#
- Entre 481 i 601 EUR§ 22,65#
- Més de 601 EUR§ 31,61#

Cessió d'espais§ #
Assaig no professional (preu mensual)§ #
Gimnàs, Sala Formació§ #
- 1 h/set.§ 13,67#
- 2 h/set.§ 21,49#
- 4 h/set.§ 31,97#
- 6 h/set.§ 45,28#
Sala Tallers§ #
- 1 h/set.§ 8,17#
- 2 h/set.§ 13,23#
- 4 h/set.§ 25,84#
- 6 h/set.§ 39,34#

Assaig professional (preu hora)§ #
Entitats sense ànim de lucre§ #
- Gimnàs, Sala Formació§ 6,92#
- Sala Tallers§ 3,02#
Empreses (preu hora)§ #
- Gimnàs, Sala Formació§ 22,11#
- Sala Tallers§ 9,59#
Els preus són preus base i aniran gravats amb l'impost sobre el valor afegit que per-
toqui segons la legislació vigent. Tots els preus són de tipus general, excepte els
assenyalats amb un (*) que indiquen que se'ls hi ha d'aplicat el tipus reduït o els
que es troben exempts d'IVA.#
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-
guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

Serveis de dinamització d'espais esportius i pistes de Centres Escolars i
Dinamització d'espais urbans, del Districte de Ciutat Vella#
Cessió d'ús de Pistes Esportives del Districte de Ciutat Vella§ #
- Cessió gratuïta (entitats socials i serveis socials) 0,00§ #
- Abonats 1h setmanal§ 51,40 EUR/mes#
- Abonats 1h setmanal: promoció esportiva§ 18,69 EUR/mes#
Activitats esportives i culturals a espais esportius i escolars del Districte de Ciutat
Vella#
- Quota individual 1h setmana§ 3,74 EUR/mes#
- Quota individual 1,5h setmana§ 5,61 EUR/mes#
- Quota individual 2h setmana 7,48 EUR/mes§ #
A aquests preus públics se'ls hi ha d'afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE§
#

Atenció Social§ #
Servei d'àpats en companyia. Menjadors als casals§ #
- Preu àpat. Titulars targeta rosa§ 0,72#
- Preu àpat. Titulars targeta rosa reduïda§ 1,80#
- Preu àpat - sense targeta rosa§ 3,92#
*Aquests preus estan exempts d'IVA§ #
Promoció Social§ #
Casals de gent gran / Espais de gent gran§ #
Casal de gent gran Sant Antoni§ #
Espai de gent gran M. Aurèlia Capmany§ #
Espai de gent gran Esquerra de l'Eixample§ #
Casal de gent gran Carlit§ #
Espai de gent gran Fort Pienc§ #
Espai de gent gran Sagrada Família§ #

§ Preu EUR#

- Quota soci anual§ 8,41#
- Tallers - titulars targeta rosa gratuïta§ 9,81#
- Tallers - titulars targeta rosa reduïda§ 14,39#
- Tallers - sense targeta rosa§ 22,43#
* A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Espais infantils (3-12 anys)§ #
Espai infantil Cotxeres Borrell§ #
Espai infantil Fort Pienc§ #
Espai infantil Sagrada Família§ #
- Quota soci trimestre§ 20,19#
- Entrada puntual(*)§ 2,90#
- Entrada puntual Mostra Jocs i Joguines§ 0,93#
- Espai familiar (20-25 hores trimestrals)§ 56,07#
- Casal matí§ #
(9-12 h/5 dies per Nadal i Setmana Santa)§ 51,40#
(*) inclou l'entrada per unitat familiar al projecte menuts de l'Espai infantil Fort
Pienc, i els tallers escolars (2h.)#
* A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Activitats d'estiu. Platja de l'Eixample§ #
- Entrada individual§ 1,36#
- Entrada família nombrosa§ 0,61#
- Menors d'un any§ Gratuït#
- Majors de 65 anys§ Gratuït#
- Entrada per a grups < 15 anys§ 1,01#
- Abonament 7 dies consecutius§ 5,28#
- Abonament 30 dies consecutius§ 17,90#
* A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Espai Jove de l'Eixample§ #
Buc d'assaig, preu hora§ #
- Grups estables§ 2,66#
- Grups puntuals§ 7,07#
Sales polivalents, preu hora§ #
- Grups estables§ 1,77#
- Grups puntuals sense ànim de lucre§ 8,88#
- Empreses i particulars§ 26,64#
Activitats extraordinàries§ #
- Dipòsit§ 300,00#
(no grava IVA)§ #
- Preu dia entitat sense ànim de lucre(*)§ 86,21#
- Preu dia empreses i particulars(*)§ 215,52#
- Neteja extraordinària§ 172,41#
Personal de servei en cessió d'espais, preu hora§ #
- Personal diurn (**)§ 13,32#
- Personal nocturn i cap de setmana§ 17,76#
- Tècnic especialsta diurn (**)§ 26,64#
-- Tècnic especialista nocturn i cap de setmana§ 35,52#
(*) De dilluns a divendres de 10 a 14h. i de 16 a 22h. i dissabtes de 10 a 14h. i de
16 20h.#
(**) De 10 a 20h.§ #
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Centres Cívics§ #
Espai de fotografia català roca, eines multimèdia i annex
digital§

#Aquests tres espais formen part del conjunt de serveis del Centre Cívic Golferichs.#
Autoservei§ #
- Carnet soci anual (16 a 25)§ 35,34#
- Carnet soci anual (adult)§ 56,03#
- Carnet 1 quadrimestre(16 a 25)§ 11,47#
- Carnet 1 quadrimestre (adult)§ 18,53#
- Carnet 2 quadrimestres (16 a 25)§ 23,28#
- Carnet 2 quadrimestres (adult)§ 37,07#
- Entrada puntual - Espai fotografia i eines multimèdia§ 2,37#
- Abonament 10 tiquets - Espai fotografia i eines multimèdia§ 17,67#
- Entrada puntual (1/2 hora) - Annex digital§ 1,34#
- Abonament 10 tiquets - Annex digital§ 10,78#
- Tiquet escàner professional, 2 hores..§ 8,62#
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- Tiquet escàner professional, 2 hores (soci)..§ 4,31#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Cursos i tallers§ #
- Iniciació i aprofundiment socis (16 h) (a)§ 40,52#
- Iniciació i aprofundiment no socis (16 h) (a)§ 71,03#
- Especialitzat (8 h) soci(a)§ 23,28#
- Especialitzats (8 h) no soci(a)§ 38,28#
- Especialitzat (12 h) soci(a)§ 32,11#
- Especialitzats (12 h) no soci(a)§ 54,74#
- Espai fotografia - tallers escoles - 2 h§ 1,72#
- Espai fotografia - tallers escoles - 4 h§ 2,59#
- Eines multimèdia - tallers escoles - 2 h§ 1,72#
- Eines multimèdia - tallers escoles - 16 h§ 14,66#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Cessió d'espais - eines multimèdia§ #
- Entitats no lucratives (4 h)§ 68,97#
- Entitats lucratives (4 h)§ 237,93#
- Dipòsit§ 300,00 (no grava IVA)#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Cessió d'espais - espai fotografia Català Roca§ #
- Autoservei plató fotogràfic. Socis (2h)§ 8,62#
- Autoservei plató fotogràfic. Socis (2h)§ 17,24#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
CC Cotxeres Borrell§ #
CC Golferichs§ #
CC La Casa Elizalde§ #
CC Ateneu Fort Pienc§ #
CC S. Família§ #
Cursos i tallers§ #
- Mòdul de 14 a 16 hores (a)§ 52,33#
- Mòdul de 12 a 14 hores(a)§ 44,40#
- Mòdul de 6-8 hores (a)§ 25,69#
- Mòdul curs especialitzat teatre (18 h)§ 60,34#
- Curs especialitat (intensiu cap set.)§ 86,21#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Cursos i tallers infants i joves§ #
- Mòdul de 6 a 8 hores§ 20,09#
- Mòdul de 10 a 12 hores§ 31,31#
- Mòdul de 14 a 16 hores§ 46,73#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Itineraris§ #
- Sessió 2h§ 6,78#
- Sessió 3h§ 8,64#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Espectacles i actuacions§ #
- Espectacles infantils§ 2,90#
- Espectacles culturals§ 3,83#
A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Cessió d'espais als centres cívics i altres equipaments§ #
Cessió d'espais - sala d'actes (> 100 pax) i pati§ #
- Dipòsit§ 144,00 (no grava IVA)#
- Entitats i ass. - preu hora§ 14,22#
- Entitats i ass. - preu dia§ 70,69#
- Particulars i empreses - preu hora§ 60,34#
- Particulars i empreses - preu dia§ 258,62#
Cessió d'espais - sales grans (45 pax)§ #
- Dipòsit§ 72,00#
(no grava IVA)§ #
- Entitats i ass. - preu hora§ 10,13#
- Entitats i ass. - preu dia§ 49,57#
- Particulars i empreses - preu hora§ 31,03#
- Particulars i empreses - preu dia§ 124,14#
Cessió d'espais - sales petites (25 pax)§ #
- Dipòsit§ 72,00 (no grava IVA)#
- Entitats i ass. - preu hora§ 7,54#

§ Preu EUR#

- Entitats i ass. - preu dia§ 36,21#
- Particulars i empreses - preu hora§ 23,28#
- Particulars i empreses - preu dia§ 88,79#
Cessió d'espais - Espai Tisner§ #
- Dipòsit§ 325,00(no grava IVA)#
- Entitats i ass. - preu hora§ 20,26#
- Entitats i ass. - preu dia§ 125,86#
- Particulars i empreses - preu hora§ 76,29#
- Particulars i empreses - preu dia§ 310,78#
Companyies emergents per fer les estrenes - preu dia§ 131,90#
Cessió d'espais - cessions periòdiques artistes i companyies§ #
- Artistes - 20 h trimestrals§ 46,55#
- Companyies - 20 h trimestrals§ 94,83#
* A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
El preu dels espais inclou el material disponible i el personal auxiliar en els horaris
d'obertura del centre (de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 22h.)#

Altres prestacions del servei de cessió d'espais§ #
Cessió d'espais - altres prestacions§ #
- Personal preu hora diürn§ 15,52#
- Personal preu hora nocturn i cap setmana§ 18,45#
- Personal preu hora especialista diürn§ 30,17#
- Personal preu hora especialista nocturn i cap setmana§ 35,78#
- Piano cua- lloguer normal§ 90,52#
- Piano cua- lloguer escoles de música§ 44,83#
- Piano paret- lloguer normal§ 48,28#
- Piano paret- lloguer escoles de música§ 22,41#
* A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:#
- Certificat d'empadronament§ #- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC§
#

Equipaments Socioculturals§
#

1. Lloguer de sales. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general#

Preu per dia§ #
Auditori Cotxeres§ #
- Interès privat§ 1.305,26#
- Interès públic§ 298,34#
Teatre Casinet§ #
- Interès privat§ 448,41#
- Interès públic§ 150,95#
Sala Concert La Bàscula§ #
- Interès privat§ 344,83#
- Interès públic§ 146,55#

Preu per hora§ #
Auditori Cotxeres§ #
- Interès privat§ 54,38#
- Interès públic§ 12,43#
Teatre Casinet§ #
- Interès privat§ 18,68#
- Interès públic§ 6,28#
Sales >100 m2§ #
- Interès privat§ 55,05#
- Interès públic§ 26,64#
Sales 50-100 m2§ #
- Interès privat§ 27,53#
- Interès públic§ 13,05#
Sales 25-50 m2§ #
- Interès privat§ 20,42#
- Interès públic§ 10,25#
Sales <25 m2§ #
- Interès privat§ 8,39#
- Interès públic§ 2,03#
2. Serveis complementaris, A aquests imports cal afegir l'IVA tipus general#
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- Consergeria i muntatges (preu/hora)§ 17,76#
- Neteja Auditori Cotxeres§ 279,70#
- Neteja Teatre Casinet§ 116,32#
- Neteja sala petita Casinet-Cotxeres§ 74,59#
- Neteja (preu/hora)§ 13,32#
- Equip de so Cotxeres§ 83,47#
- Equip de so Casa del Rellotge§ 23,97#
- Equip de so amb tècnic Casinet - Cotxeres (privat)§ 345,41#
- Equip de so amb tècnic Sala Petita Casnellas§ 345,41#
- Equip de so (La Bàscula)§ 22,20#
- Sala de concerts amb so, llum i tècnic (La Bàscula)§ 38,63#
- Sala de concerts per a assaig (La Bàscula)§ 9,33#
- Estudi d'enregistrament amb tècnic (La Bàscula)§ 20,42#
- Estudi d'enregistrament sense tècnic (La Bàscula)§ 11,10#
- Vídeoprojector (privat)§ 335,64#
- Dipòsit concerts Auditori Cotxeres§ 324,45#
- Dipòsit concerts Teatre Casinet§ 195,70#
Les entitats tindran descomptes entre un 50 i un 30% en el lloguer del vídeoprojec-
tor i els equips de so.#

3. Activitats i tallers§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
- Espectacles infantils§ #
entrada general§ 2,02#
- Cicles de música, cant, teatre i cinema§ #
entrada general§ 1,93#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
- Tallers (preu per hora)§ #
tallers de manualitats (a)§ 3,47#
tallers de cuina(a)§ 4,07#
tallers de música(a)§ 15,39#
tallers de dansa i moviment (a)§ 5,88#
tallers artístics(a)§ 5,43#
altres tallers(a)§ 4,53#

4. Espai multimèdia§ #
Quota soci§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
- Joves (fins a 30 anys) (quadrimestral)§ 8,66#
- Joves (fins a 30 anys) (anual)§ 23,10#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
- Adults (quadrimestral)§ 14,91#
- Adults (anual)§ 42,17#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Cursos especialitzats§ #
- Soci§ 38,63#
- No soci§ 49,28#
Cursos d'iniciació§ #
- Soci§ 23,97#
- No soci§ 29,75#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
- Targeta rosa reduïda§ 22,14#
- Targeta rosa gratuïta§ 11,07#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Cursos intensius§ #
- Soci§ 23,97#
- No soci§ 31,03#
Autoservei§ #
- Tiquet dia§ 1,78#
- Abonament 10 dies§ 15,54#

Ludoteques§ #
Quotes d'associats A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
De dilluns a divendres§ #
- Quota anual (tot el curs)§ 51,02#
- Quota 2 trimestres (2n i 3r)§ 36,58#
- Quota 1 trimestre (3r)§ 26,22#
Dissabtes (Olzinelles)§ #
- Quota anual (tot el curs)§ 16,36#
- Quota 2 trimestres (2n i 3r)§ 12,51#

§ Preu EUR#

El segon fill tindrà un 15% de descompte.§ #
A partir del tercer fill inclòs, tindrà un 25% de descompte.§ #
Escoles i entitats A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Preu / 1,30 h.; grup màx. 25 persones§ #
- Escoles fons públic i Esplais§ 18,29#
- Escoles privades i altres grups§ 21,18#
Entrades ocasionals A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït#
- Entrada individual§ 3,95#
- Abonament 5 entrades§ 15,83#
El carnet d'associat a una Ludoteca dóna dret a una visita gratuïta al mes a qualse-
vol dels altres dos equipaments d'infància del Districte.#
Programa de Gent Gran§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Tallers.§ #
- Quota trimestral§ 18,69#
- Quota trimestral titulars TRR§ 14,02#
- Quota trimestral titulars TRG...........§ 9,35#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Aula d'informàtica (Autoservei d'impressió)§ #
- Impressió en color§ 0,09#
- Impressió en blanc i negre§ 0,04#
Servei d'àpats en companyia. Aquests preus estan exempts d'IVA§ #
- Preu àpat§ 3,30#
- Preu àpat titulars TRR§ 1,75#
- Preu àpat titulars TRG§ 0,80#
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE DE LES CORTS§
#

Equipaments Socioculturals§ #
1. Lloguer de sales. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Preu per dia§ #
Auditori Centre Cultural Les Corts§ #
- interès privat§ 981,16#
- interès públic§ 176,70#
Sala d'Actes Centre Cultural Can Déu§ #
- interès privat§ 826,66#
- interès públic§ 112,77#
Sala d'actes Centre Cultural Riera Blanca§ #
- interès privat§ 826,66#
- interès públic§ 112,77#
Sala Gran Centre Cultural Joan Oliver§ #
- interès privat§ 649,08#
- interès públic§ 279,70#

Preu per hora§ #
Auditori Centre Cultural Les Corts§ #
- interès privat§ 98,12#
- interès públic§ 17,67#
Sala d'Actes Centre Cultural Can Déu§ #
- interès privat§ 82,66#
- interès públic§ 11,28#
Sala d'actes Centre Cultural Riera Blanca§ #
- interès privat§ 82,66#
- interès públic§ 11,28#
Sala Gran Centre Cultural Joan Oliver§ #
- interès privat§ 64,91#
- interès públic§ 27,97#
Sales>200 m2§ #
- interès privat§ 38,36#
- interès públic§ 18,65#
Sales 150-200m2§ #
- interès privat§ 31,88#
- interès públic§ 12,52#
Sales 150-100m2§ #
- interès privat§ 29,12#
- interès públic§ 6,30#
Sales 100-50m2§ #
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- interès privat§ 14,97#
- interès públic§ 5,68#
Sales 50-25m2§ #
- interès privat§ 9,19#
- interès públic§ 4,62#
Sales < de 25m2§ #
- interès privat§ 7,19#
- interès públic§ 3,57#
Gimnàs Centre Cultural Les Corts§ #
- activitat puntual amb interès privat§ 20,51#
- activitat anual programada contínua§ #
amb interès públic§ 12,43#
- activitat anual programada contínua.§ #
Gent gran amb interès públic§ 6,22#
2. Serveis complementaris. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general#
Consergeria i muntatge (preu/hora)§ #
- interès privat§ 22,73#
- interès públic§ 22,73#
Tècnic de so i llum (Auditori Can Deu) (preu/hora)§ #
- interès privat§ 21,22#
- interès públic§ 21,22#
Equip de so Can Déu i Riera Blanca§ #
- interès privat§ 25,53#
- interès públic§ 3,68#
Equip de so Auditori§ #
- interès privat§ 35,78#
- interès públic§ 4,00#
Equip de so Joan Oliver "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 15,45#
- interès públic§ 4,35#
Projector i pantalla Can Deu i Riera Blanca§ #
- interès privat§ 14,60#
- interès públic§ 3,68#
Projector i pantalla Centre Cultural§ #
- interès privat§ 17,27#
- interès públic§ 4,00#
Projector Centre Cultural Joan Oliver "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 35,52#
- interès públic§ 13,32#
Reproductor transparències "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 15,45#
- interès públic§ 4,35#
Aparell diapositives "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 15,45#
- interès públic§ 4,35#
Focus§ #
- interès privat§ 14,77#
- interès públic§ 4,35#
TV i Vídeo Can Deu i Riera Blanca§ #
- interès privat§ 14,60#
- interès públic§ 3,68#
Piano Can Deu i Riera Blanca§ #
- interès privat§ 155,34#
- interès públic§ 51,15#
Piano Centre Cultural§ #
- interès privat§ 67,71#
- interès públic§ 34,19#
Tarima 8x6 "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 215,43#
- interès públic§ 179,98#
Tarima 4x6 "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 108,28#
- interès públic§ 79,65#
Tarima 4x4 "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 72,19#
- interès públic§ 53,09#
Bateco Gimnàs "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 275,97#
- interès públic§ 233,09#
Bateco polivalent "Pere Quart"§ #

§ Preu EUR#

- interès privat§ 241,97#
- interès públic§ 200,67#
Bateco sencer "Pere Quart"§ #
- interès privat§ 414,48#
- interès públic§ 331,55#

3. Activitats i Tallers§ #
Espectacles infantils. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
- Teatre infantil§ 4,34#
- Dansa primària§ 4,34#
- Dansa secundària§ 4,52#
- Dansa P-4§ 3,47#
Cicles de Difusió Cultural. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït#
- Diumenges musicals Joan Oliver "Pere Quart"§ 5,01#
- Música Clàssica Riera Blanca§ 4,67#
- Teatre C.C. Les Corts§ 5,64#
- Dansa C.C. Les Corts§ 5,82#
- Jazz a Can Déu§ 5,01#
Abonament 3 sessions, 25% descompte. Descompte targeta rosa. Carnet jove 25%#
Tallers. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
- 10 hores trimestrals (a)§ 36,59#
- 15 hores trimestrals(a)§ 41,38#
- 20 hores trimestrals (a)§ 44,31#
Tallers (excepcions)§ #
- El Club Tortuga,§ 51,23#
- Tai-txi, 1h§ 47,59#
- Qui-gong, 1:30h§ 44,31#
- Anglès conversa, 1:30h§ 47,15#
- Salsa i Merengue, 1h§ 44,31#
- Dansa Oriental, 1h§ 41,38#
- Dansa Oriental, 1:30h§ 44,31#
- Country, 1h§ 44,31#
- Balls de saló, 1h§ 44,31#
- Balls llatins, 1h§ 44,31#
- Sevillanes, 1h§ 44,31#
- Tallers monogràfics preu/hora§ 4,31#
- Combinat tallers preu/hora§ 5,60#
- Entrenador personal preu/hora CCPere§ 30,70#
Aula noves tecnologies§ #
- Tallers introducció Inform. i Internet, (a)§ 30,41#
- Degustacions§ 5,06#

Casal de joves. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Tallers§ #
- 1 hora§ 38,17#
- 1,30 hores§ 44,62#
Lloguer Buc. A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
- Mensual§ 28,37#
- Trimestral§ 77,78#
Casal d'estiu joves 25 hores§ 96,26. A aquest preu cal afegir

l'IVA amb el tipus reduït#
Lloguer de rampes skate, dia§ 106,55. A aquests preus cal afegir

l'IVA amb el tipus general#
Cursos monogràfics, 16 hores§ 48,13 A aquests preus cal afegir

l'IVA amb el tipus reduït#
Ludoteca A aquests preus cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Inscripcions§ #
- Primer germà§ 18,67#
- Segon germà§ 12,42#
- Tercer germà§ 6,16#
- Visites escolars§ 15,50#
- Visites per a casals d'estiu§ 45,45#
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI§
#
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Activitats per la Gent Gran§ #
Tots els centres§ #
Tallers. A aquest preu cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
- 10 sessions, 1:30h, preu per hora§ 1,73#
Criteris de reducció de preus:§ #
- Les persones amb targeta rosa reduïda abonaran 1,12 EUR/hora (modalitat A). A

aquest preu cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.#
- Les persones amb targeta rosa gratuïta abonaran 0,49 EUR/hora (modalitat B). A

aquest preu cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.#
- Per a cada taller es reservaran fins a dues places per a cada modalitat A i B.#
Cada persona podrà gaudir d'una sola reducció al trimestre.§ #En cas de sol·licitar-se cessions d'espais s'aplicaran els preus aprovats dels centres
cívics del grup de Sarrià.#
Activitats per a Joves§ #
Centre Cívic Casa Sagnier§ #
Centre Cívic Vil·la Florida§ #
Centre Cívic Sarrià§ #
Centre Cívic Casa Orlandai§ #
Centre Cívic Can Castelló§ #
Centre Cívic Pere Pruna§ #
Espai del Putget§ #
- Entrada a espectacles§ 2,80#
- Tallers trimestrals (preu / hora)§ 1,75#

Centre Cívic l'Elèctric§ #
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán§ #
- Entrada a espectacles§ 2,80#
- Tallers (preu / hora)§ 1,35#

Activitats d'Infància§ #
Espai infantil Municipal Petit Drac§ #
- Activitat 0-3: 2 h / 1dia setmana (preu mensual)§ 15,50#
- Tallers infantils especialitzats: 1 hora / 1 dia setmana (preu mensual)§ 42,25#
- Casal estiu familiar (preu setmana/família)§ 34,00#

Centre cívic l'Elèctric§ #
Centre cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán§ #
Centre Cívic Casa Sagnier§ #
Centre Cívic Vil·la Florida§ #
Centre Cívic Sarrià - Espai Infantil El Parc§ #
Centre Cívic Casa Orlandai§ #
Centre Cívic Can Castelló§ #
Centre Cívic Pere Pruna§ #
Espai del Putget§ #
- Entrada a espectacles/matinals Infantils...................§ 3,20#
- Tallers infantils: 1 h / 1 dia setmana (preu hora).§ 1,85#
- Casal Infantil - Preu trimestre...................................§ 22,40#

Altres Activitats Públic En General§ #
Centre cívic l'Elèctric§ #
Centre cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán§ #
Aquest preu cal afegir el tipus de l'IVA general§ #
Tallers (10 sessions, 1.30 h) preu hora. (a)§ 1,78 EUR/hora#
Entrada a espectacles§ 4,10#
Itineraris§ 5,00#

Centre Cívic Sarrià§ #
Centre Cívic Casa Orlandai§ #
Centre Cívic Pere Pruna§ #
Centre Cívic Casa Sagnier§ #
Centre Cívic Vil·la Florida§ #
Centre Cívic Can Castelló§ #
Espai del Putget§ #
Aquest preu cal afegir el tipus de l'IVA general§ #
Tallers (10 sessions, 1.30 h) preu hora. (a)§ 3,53 EUR/hora#
Entrada a espectacles§ 4,10#
Itineraris§ 5,00#

Criteris de reducció de preus:§ #
En els tallers genèrics es farà una reserva de 2 places per a la gent gran (+60 anys),
amb un preu de 1,49 EUR/hora (preu tallers gent gran). A aquest preu cal afegir
l'IVA amb el tipus reduït.#
Es reserven 2 places en cada taller de les modalitats de reducció A o B:§ #

§ Preu EUR#

Modalitat A: Les persones amb targeta rosa reduïda o les persones que demostrin
uns ingressos fins a dues vegades el salari mínim interprofessional, se'ls aplicarà el
preu d'1,12 EUR/hora de taller. A aquest preu cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.#
Modalitat B: Les persones amb targeta rosa gratuïta o les persones que demostrin
uns ingressos per sota del salari mínim interprofessional se'ls aplicarà el preu de
0,49 EUR/hora de taller.#
Cada persona podrà gaudir d'una reducció al trimestre. A aquest preu cal afegir
l'IVA amb el tipus reduït.#
Cessió d'espais§ #
A aquets preus cal afegir el tipus de l'IVA general§ #
Centre Cívic Sarrià§ #
Centre Cívic Casa Orlandai§ #
Centre Cívic Pere Pruna§ #
Centre Cívic Casa Sagnier§ #
Centre Cívic Vil·la Florida§ #
Centre Cívic Can Castelló§ #
Espai del Putget§ #
Sala d'actes§ #
Preu hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 20,43#
- Persona física/ Empresa§ 41,38#
Mitja jornada§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 72,80#
- Persona física/ Empresa§ 145,69#
Dia§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 128,19#
- Persona física/ Empresa§ 256,03#

Sales (categoria 1. Inferior a 50m2)§ #
Preu hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 14,66#
- Persona física/ Empresa§ 29,31#
Mitja jornada§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 36,38#
- Persona física/ Empresa§ 72,84#
Dia§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 64,05#
- Persona física/ Empresa§ 128,19#

Sales (categoria 2. Inferior a 100m2)§ #
Preu hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 19,48#
- Persona física/ Empresa§ 38,79#
Mitja jornada§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 48,36#
- Persona física/ Empresa§ 96,90#
Dia§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 85,17#
- Persona física/ Empresa§ 170,52#

Sala d'exposició gran§ #
Dia§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 20,43#
- Persona física/ Empresa§ 40,00#
Setmana§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 73,66#
- Persona física/ Empresa§ 145,69#
Quinzena§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 116,38#
- Persona física/ Empresa§ 232,76#

Centre Cívic Elèctric§ #
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán§ #
Sala d'actes§ #
Preu hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 20,43#
- Persona física/ Empresa§ 41,38#
Mitja jornada§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 41,81#
- Persona física/ Empresa§ 87,07#
Dia§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 72,80#
- Persona física/ Empresa§ 145,69#

Sales (categoria 1. Inferior a 50m2)§ #
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Preu hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 14,66#
- Persona física/ Empresa§ 29,31#
Mitja jornada§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 36,38#
- Persona física/ Empresa§ 72,84#
Dia§ #
- Entitat sense ànim de lucre§ 50,61#
- Persona física/ Empresa§ 102,11#

Camp de Futbol de Vallvidrera§ #
Modalitat:§ #
- Escoles per hora§ 7,20#
- Competició escolar per partit§ 7,20#
- Entrada infantil per hora§ 7,20#
- Entrades altres per hora§ 16,50#
- Competició inf./juv. per partit§ 16,50#
- Competició altres per partit§ 36,00#
- Llum mitja fase§ 6,20#
- Llum totes les fases§ 10,60#
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE DE GRÀCIA§
#

Centre cívic la Sedeta§ #
Cursos i tallers. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
- 10 sessions d'1 h 30 minuts o 8 sessions de 2 h (a)§ 51,72#
- 5 sessions d'1h 30 minuts (a)§ 25,86#

Cessió espais. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
A: Tarifa per a ONG i entitats§ .#
B: Tarifa per a actes d'ONG i entitats en els quals es cobra entrada§ .#
C: Tarifa per a actes privats§ .#

Tarifa per hora§ #
Sala d'actes§ #
- A§ 20,60#
- B§ 44,40#
- C§ 59,48#
Sales mitjanes§ #
- A§ 14,40#
- B§ 34,74#
- C§ 46,21#
Sales petites§ #
- A§ 5,43#
- B§ 15,52#
- C§ 20,09#

Tarifa mig dia (matí o tarda)§ #
Sala d'actes§ #
- A§ 68,36#
- B§ 136,72#
- C§ 228,88#
Sales mitjanes§ #
- A§ 49,74#
- B§ 119,05#
- C§ 155,60#
Sales petites§ #
- A§ 18,28#
- B§ 54,91#
- C§ 73,28#

Tarifa dia§ #
Sala d'actes§ #
- A§ 100,34#
- B§ 200,69#
- C§ 366,21#
Sales mitjanes§ #
- A§ 72,84#
- B§ 164,74#
- C§ 228,88#
Sales petites§ #

§ Preu EUR#

- A§ 27,41#
- B§ 71,12#
- C§ 100,69#
Nota. Als preus de lloguer de sales caldrà sumar-hi, si s'escau, l'import de la
vigilància i de la neteja.#

Espais del Bar.§ #
Preu/hora d'utilització fora de l'horari habitual del bar:§ #
- Entitats barri/districte§ 10,09#
- Entitats fora districte§ 20,34#
- Particulars privats§ 25,26#
- Empreses§ 50,52#

Casal de Barri Cardener§
#

Lloguer de sales, preu hora. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general#
A: Tarifa per a ONG i entitats§ .#
B: Tarifa per actes en els quals es cobra entrada§ .#
C: Tarifa per a actes privats§ .#
Espai relacional (1a planta)§ #
- A§ 22,84#
- B i C§ 46,21#
Espais 1 i 2 (2a planta)§ #
- A§ 22,84#
- B i C§ 46,21#
Espai 1 (2a planta)§ #
- A§ 11,90#
- B i C§ 22,84#
Espai 2 (2a planta)§ #
- A§ 11,90#
- B i C§ 22,84#
Espai 3 o 4 (3a planta)§ #
- A§ 5,95#
- B i C§ 11,03#
Nota. Als preus de lloguer de sales caldrà sumar-hi, si s'escau, l'import de la
vigilància i de la neteja.#

Cursos i tallers. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
a) 10 sessions d'1 hora 30 minuts§ #
-General (a)§ 36,55#
-Voluntaris§ 18,19#
b) 10 sessions de 2 hores§ #
- Informàtica - Majors de 56 anys§ (a) 2,76#
Nota: Als socis de les entitats gestores se'ls aplica un descompte de 5 EUR en el
preu del taller.#

Centre Cívic del Coll§ #
a) Cursos i tallers (10 sessions d'1 hora 30 minuts/ 15 hores):§ #
Usuari (a)§ 36,55 EUR A aquest import cal afegir l'IVA amb el tipus general#
Targeta rosa§ 17,85 EUR A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït#
b)§ Cessió d'espais: A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus

general#
El lloguer de la sala d'actes es refereix a preu hora, els preus de lloguer de les sales
petites són per utilització de mitja jornada (4 hores).#

Sala d'actes§ #
- Tarifa A§ 17,41#
- Tarifa B§ 29,22#
- Tarifa C§ 29,22#
Sales petites§ #
- Tarifa A§ 19,83#
- Tarifa B§ 48,62#
- Tarifa C§ 48,62#
Vigilància extraordinària, per hora. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus
general#
- Laborables§ 14,14#
- Nocturnes o festives§ 17,33#
Aquestes tarifes només s'apliquen quan la cessió d'espais sigui sol·licitada per
empreses o particulars, i quan depassin la bossa d'hores per a l'obertura extraor-
dinària del centre.#

Neteja ordinària: 14,20 EUR. A aquest import cal afegir l'IVA amb el tipus general#
Serveis d'Infància i Joventut del Districte de Gràcia§

#
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Casal de joves del Coll. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït#
- Tallers (total 15 hores) per adolescents de 12 a 16 anys: 19,72 EUR / trimestre.#
- Tallers (total 15 hores) per a joves de 16 a 30 anys: 29,81 EUR / trimestre.#
- Lloguer del buc musical: 3,55 EUR / hora. A aquests imports cal afegir l'IVA amb

el tipus general#
Espai multimèdia del Coll. A aquest import cal afegir l'IVA amb el tipus reduït#
- Tallers (total 15 hores): 39,63 EUR / trimestre.§ #Espai infantil del Coll. A aquest import cal afegir l'IVA amb el tipus reduït#
- Inscripcions a l'espai familiar: 14,95 EUR / trimestre / 1 dia per setmana.#
- Inscripcions a l'espai infantil: 20,93 EUR / trimestre / 2 dies per setmana.#
Espai infantil de La Sedeta - Reina Violant. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el
tipus reduït#
- Inscripcions a la ludoteca: 29,81 EUR / trimestre / 1 dia / 2 h a la setmana.#
- Inscripcions a la ludoteca: 29,81 EUR / mensual / 5 dies / 2 h a la setmana.#
- Ús ocasional de la ludoteca, sense inscripció: 2,90 EUR / dia§ #
Espai Jove de Gràcia§ #
Cessió d'espais. A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Tarifa per hora§ #
Sala d'actes- 3a planta (inclou so/projecció) - Capacitat 150 persones§ #
- Entitat juvenil§ 6,90#
- Entitat de Gràcia§ 13,79#
- Entitat§ 17,24#
- Empreses§ 129,31#
Sala Polivalent - Capacitat 80 persones§ #
- Entitat juvenil§ 3,45#
- Entitat de Gràcia§ 6,90#
- Entitat§ 10,34#
- Empreses§ 64,66#
Sales Taller - Capacitat 25 persones§ #
- Entitat juvenil§ 2,16#
- Entitat de Gràcia§ 4,31#
- Entitat§ 8,62#
- Empreses§ 43,10#

Tarifa per dia§ #
Sala d'actes- 3a planta (inclou so/projecció) - Capacitat 150 persones§ #
- Entitat juvenil§ 34,48#
- Entitat de Gràcia§ 68,97#
- Entitat§ 86,21#
- Empreses§ 344,83#
Sala Polivalent - Capacitat 80 persones§ #
- Entitat juvenil§ 17,24#
- Entitat de Gràcia§ 34,48#
- Entitat§ 51,72#
- Empreses§ 129,31#
Sales Taller - Capacitat 25 persones§ #
- Entitat juvenil§ 10,78#
- Entitat de Gràcia§ 21,55#
- Entitat§ 43,10#
- Empreses§ 86,21#

Auditori - Capacitat 400 persones§ #
Tarifa matí§ #
- Entitat juvenil§ 34,48#
- Entitat de Gràcia§ 68,97#
- Entitat§ 86,21#
- Empreses§ 344,83#
Tarifa tarda i cap de setmana§ #
- Entitat juvenil§ 43,10#
- Entitat de Gràcia§ 77,59#
- Entitat§ 107,76#
- Empreses§ 387,93#
Tarifa tarda-vespre§ #
- Entitat juvenil§ 56,03#
- Entitat de Gràcia§ 86,21#
- Entitat§ 129,31#
- Empreses§ 431,03#
Tarifa amb barra i/o entrada§ #
- Entitat juvenil§ 129,31#

§ Preu EUR#

- Entitat de Gràcia§ 150,86#
- Entitat§ 172,41#
- Empreses§ 862,07#
Bucs d'assaig§ #
Tarifa per hora§ #
Lloguer puntual§ 6,47#
Lloguer puntual amb bateria§ 7,54#
Lloguer puntual amb equip de veus§ 9,05#
Lloguer estable§ 4,31#
Lloguer estable amb bateria§ 5,17#
Lloguer estable amb equip de veus§ 6,47#
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ§
#

PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DELS CENTRES CÍVICS, CASALS DE BARRI, CASALS DE

GENT GRAN, ESPAI BOCA NORD, ESPAI HORTA, 71 I SEU DEL DISTRICTE#

Centres cívics, Casals de Barri. Casals de Gent Gran, Espai Boca Nord i
Espai Horta, 71. Lloguer sales#
Sala d'actes, fins a 90 persones, inferiors a 150 m2§ #
Per hora o fracció§ #
- Dipòsit§ 145,09#
- Actes d'interès social§ 21,98#
- Actes no lucratius privats§ 43,36#
- Empreses§ 65,34#
Per dia§ #
- Actes d'interès social§ 109,91#
- Actes no lucratius privats§ 216,81#
- Empreses§ 326,73#

Sales mitjanes, fins a 45 persones, inferiors a 100 m2§ #
Per hora o fracció§ #
- Entitats d'interès social§ 14,57#
- Actes no lucratius privats§ 28,97#
- Empreses§ 43,45#
Per dia§ #
- Entitats d'interès social§ 72,84#
- Actes no lucratius privats§ 144,83#
- Empreses§ 217,24#

Sales petites, fins a 25 persones, inferiors a 50 m2§ #
Per hora o fracció§ #
- Entitats d'interès social§ 7,33#
- Actes no lucratius privats§ 14,57#
- Empreses§ 28,97#
Per dia§ #
- Entitats d'interès social§ 36,64#
- Actes no lucratius privats§ 72,84#
- Empreses§ 144,83#
Sales d'exposició§ #
- Preu diari sales petites§ 5,17#
- Preu diari sales grans§ 8,62#

Buc d'assaig Espai Jove Boca Nord, 30 m2§ #
Per hora o fracció§ #

Buc sense equips§ 3,75 EUR#
Buc + bateria§ 4,83 EUR#
Buc + bateria + equip de veus§ 5,91 EUR#
Amplificadors i altres instruments§ 0,78 EUR/unitat#

Per Paquets d'hores de 16 h (preu hora)§ #
Buc sense equip§ 3,19 EUR#
Buc + bateria§ 4,27 EUR#
Buc + bateria + equip de veus§ 5,34#
EUR§ #
Amplificadors i altres instruments§ 0,65 EUR/unitat#



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

29 / 12 / 2009 Núm. 311, Annex I / Pàg. 13

§ Preu EUR#

Descompte del 25% per als menors de 16 anys§ #
Buc d'assaig Centre Cívic Carmel, 20 m2§ #
Per hora o fracció§ #
Buc sense equip§ 2,41#
Buc + bateria + equip de veus§ 4,05 EUR#
Amplificadors i altres instruments§ 0,65 EUR/unitat#
(En horaris d'obertura establerts i segons franges horàries)§ #
Notes:§ #
1. preus inclouen equip de so, equip informàtic, i tarima.§ #
2. Les entitats sense ànim de lucre del Districte d'Horta Guinardó estan exemptes

de pagament en el lloguer de sales als Centres Cívics, Espai Jove Boca Nord,
Equipaments de Gent Gran i Centre de Serveis Personals d'Horta.#

* A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Seu del Districte. Lloguer sales§ #
Sala d'actes§ #
Per hora o fracció§ #
- Dipòsit§ 181,38#
- Actes d'interès social§ 28,97#
- Actes no lucratius privats§ 50,69#
- Empreses§ 65,34#
* A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Altres serveis§ #
Vídeo Projector, per dia o fracció§ #
- Entitats d'interès social§ 6,03#
- Actes no lucratius privats§ 12,33#
- Empreses§ 69,31#
Pantalla, per dia o fracció§ #
- Entitats d'interès social§ 6,03#
- Actes no lucratius privats§ 12,33#
- Empreses§ 18,36#
Vídeo o DVD, per dia o fracció§ #
- Entitats d'interès social§ 14,14#
- Actes no lucratius privats§ 28,53#
- Empreses§ 42,76#
Tarima modular 2 x 1, per dia o fracció i unitat§ #
- Entitats d'interès social§ 2,33#
- Actes no lucratius privats§ 4,48#
- Empreses§ 6,81#
Lloguer ordinadors en sales multimèdia§ #
per dia o fracció§ #
- Entitats d'interès social§ 6,03#
- Actes no lucratius privats§ 12,33#
- Empreses§ 18,36#
Navegació per Internet en horari de servei § gratuïta#
Utilització piano en sala de actes§ 98,97#
Servei de vigilància extraordinària§ #
- Per hora§ 14,83#
Servei de neteja extraordinària§ #
- Per hora§ 12,24#
Horari nocturn a partir de 22 hores i festius a càrrec del sol·licitant.§ #
Fotocòpies a Biblioteques i Centres Cívics: Preus segons Consorci Biblioteques#
* A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Cursos i tallers§ #
Al trimestre§ #
Trimestrals a centres cívics i EJ Boca Nord§ #
- Tallers tècniques clàssiques 20 h trimestrals (dansa i ball, artesania,

ioga i relaxació, restauració...) (a)§ 43,23#
- Tallers tècniques especials i grups limitats 15 h trimestrals (fotografia,

informàtica, tècniques musicals avançades...) (a)§ 49,09#
- Tallers d'interès social trimestral 20 h(a)§ 25,86#
- Tallers per adolescents (12 a 16 anys)*§ #
EJ Boca Nord 15h trimestrals§ 14,02#
Nota. En els tallers de cada categoria amb altres duracions es calcularà el preu pro-
porcionalment segons les hores aquí indicades.#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general. Els serveis marcats amb un
(*) se'ls hi aplicarà l'IVA amb el tipus reduït.#

§ Preu EUR#

Preus espectacles§ #
Espectacles infantils§ #
- Preu màxim (*)§ 2,43#
Espectacles musicals§ #
- 2 grups, preu màxim§ 3,08#
Fins a 3 grups amat EURs o grups de reconegut prestigi artístic, preu
màxim§ 5,42#
- Abonament unipersonal per a 6espectacles infantils§ 9,35#
(*) 50% de descompte a famílies nombroses; gratuït per a famílies derivades dels
serveis socials del districte; gratuït primer acompanyant adult i menors de 3 anys;
gratuït titulars targeta rosa. En tots els casos cal acreditar la condició.#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA de tipus reduït.§ #
Casals Infantils, Ludoteques i Pretaller§ #
Ludoteques i casals infantils§ #
Fins a 14 anys§ #
- Trimestral§ 26,17#
- Anual§ 62,15#
A partir de 15 anys§ #
- Trimestral§ 9,81#
- Anual§ 24,77#
Servei Petita Infància (0-3 anys)§ #
- Abonament de 10 sessions§ 13,55#

Bonificacions§ #
- Descompte al primer germà§ 25%#
- Descompte a partir del segon germà§ 50%#
Serveis a escoles§ #
- Activitats, per sessió:§ 16,82#
Pretaller Carmel§ #
- Quota trimestral§ 10,28#
- Quota anual§ 26,63#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA de tipus reduït.§ #
Casals de Gent Gran§ #
Cursos i tallers§ #
Tallers trimestrals entre 1 i 2 hores setmanals§ #
- Titulars targeta rosa gratuïta§ 9,34#
- Titulars targeta rosa reduïda§ 14,02#
- Sense targeta rosa§ 21,50#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA de tipus reduït.§ #
Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-
guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE DE NOU BARRIS§
#

Centres Cívics§ #
1. Cursos i tallers (població general)§ #
Sessions 1,5 hores setmanals (9 sessions)§ #
Taller d'interès social (a)§ 19,74#
Taller d'iniciació (a)§ 33,45#
Taller d'aprofundiment (a)§ 40,60#
Taller d'aprofundiment (sessió 2h) (a)§ 46,81#
2 Sessions setmanals d'1,5 hores (18 sessions)§ #
Taller d'iniciació (a)§ 52,84#
Taller d'aprofundiment (a)§ 65,09#
Tallers especialitzats Centre Cívic Can Basté (9 sessions d'1,5 hores)§ #
Iniciació (a)§ 79,14#
Aprofundiment (a)§ 97,50#
Especialització§ 131,98#
Altres tallers§ 3,02#

** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- certificat d'empadronament§ #
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- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-
guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat#

2. Cessió d'Espais de Caràcter General§ #
Entitats sense afany de lucre§ #
Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i
entitats del Districte sense ànim de lucre quan sol·licitin les sales per activitats
obertes en horari d'obertura del centre.#
Sales petites (inferiors a 50 m2)§ #
Preu hora§ 4,22#
Sales mitjanes (inferiors a 100 m2)§ #
Preu hora§ 6,46#
Sales grans (inferiors a 150 m2)§ #
Preu hora§ 8,70#
Sales d'actes (superiors a 150 m2)§ #
Preu hora§ 12,97#
Particulars o empreses§ #
Sales petites (inferiors a 50 m2)§ #
Preu hora§ 8,70#
Sales mitjanes(inferiors a 100 m2)§ #
Preu hora§ 12,97#
Sales grans (inferiors a 150 m2)§ #
Preu hora§ 25,51#
Sales d'actes (superiors a 150 m2)§ #
Preu hora§ 45,60#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
3. Cessió d'Espais Específics§

#
Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i
entitats del Districte sense ànim de lucre quan sol·licitin les sales per activitats
obertes en horari d'obertura del centre.#
3.1. Teatre Zona Nord§ #
Entitats sense afany de lucre§ #
Preu hora§ 21,33#
Particulars o empreses§ #
Preu hora§ 47,02#
Fora de l'horari habitual del centre, s'hauran d'afegir:§ #
*Neteja§ 22,19#
*Consergeria§ 22,19#
*So i il·luminació (mati i/o tarda)§ 79,91#
*So i il·luminació(nit)§ 94,82#
En cas d'usar el teatre en més d'una franja, cal sumar la quantitat d'a-
questes franges.§ #
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
3.2. Auditori les Basses§ #
Espai de 230 m2, graderia mòbil amb 160 seients. Capacitat de 400 per-
sones dretes§ #
Entitats sense ànim de lucre:§ #
Acte/activitat oberta§ 15,94#
Intern o activitat amb entrada§ 19,56#
Particulars, empreses:§ 63,96 EUR/h#
Cessió periòdica de l'espai per assaig de grups musicals o altres:§ #
Grups música/teatre (20 h trimestre)§ 136,72#
Artistes amat EURs (20 h trimestre)§ 49,74#
Artistes professionals§ 28,44#
Fora de l'horari habitual del centre s'hauran d'afegir:§ #
* Neteja§ 22,24#
* Personal extra (tècnics, seguretat§ #
auxiliar,etc)§ 22,24#
* Equip de so + tècnic:§ #
Equip de 4.000 w§ 119,82#
Equip petit§ 31,12 EUR/h#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
3.3. Bucs d'Assaig les Basses§ #
Sense dotació tècnica§ #
Lloguer armari§ 23,36#
Matí (1 hora)§ 0,90#

§ Preu EUR#

Tarda (1 hora)§ 2,58#
Amb dotació tècnica§ #
Lloguer armari§ 23,36#
Preu per hora§ 5,17#
Paquet 12 hores§ 51,72#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
3.4. Espai Fotogràfic Can Baste§ #
Abonats individuals§ #
Plató (1 sessió)§ 17,75#
Plató (10 sessions)§ 49,31#
Laboratori (1 sessió)§ 4,31#
Laboratori (10 sessions)§ 24,65#
Lloguer 1 sessió. Plató o laboratori§ #
Entitats§ #
Empreses§ 97,67#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
4. Entrades d'espectacles§ #
4.1. Teatre Zona Nord§ #
Promoció§ 2,34#
Difusió cultural§ 3,74#
L'Escola va d'Espectacle:§ #
escoles del districte§ 2,71#
resta de la ciutat§ 3,64#
Espectacles públic general§ 5,61#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
4.2. Espai Musical les Basses§ #
Iniciació musical§ 2,80#
Difusió musical§ 5,79#
Promoció grups§ 8,69#
Grups consolidats§ 12,52#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
5. Casals Infantils§ #
Quota inscripció anual§ 2,80#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Altres Equipaments Culturals§ #
1. Casal de Barri de Prosperitat§

#
Concerts, teatre i espectacles*§ 1,93#
Taller infantil (1,30h/12 sessions)*§ 21,18#
Taller adults (2h/12 sessions)§ 35,51#
Taller adults (1,30h/12 sessions)§ 26,63#
Taller adults (1h/12 sessions)§ 17,75#
Els serveis marcats amb (*) se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït. La resta de
preus públics se'ls aplicarà el tipus general.#

2. Casal de Barri la Cosa Nostra§
#

Tallers econòmics§ 12,93#
Tallers 9 sessions d'1,30 h§ 27,58#
Tallers 9 sessions de 2 h§ 36,20#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
3. Ateneu Popular de 9 Barris§

#
Infraestructures: lloguer d'espais§ #
Privat:§ #

Dia§ 283,25#
Matí§ 169,59#
Tarda§ 169,59#

Corporatiu§ #
Dia§ 198,00#
Matí§ 123,42#
Tarda§ 123,42#
Públic§ #
Dia§ 123,42#
Matí§ 95,00#
Tarda§ 95,00#

** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.§ #
Formació: Preus d'inscripció a l'Escola Infantil i Juvenil de Circ§ #
Iniciació: 12 sessions d'1 h/set§ 56,55#
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Preescola: 12 sessions d'1h/set§ 94,28#
Escola: 24 sessions 2h/set§ 143,91#
Escola juvenil de Circ: 24 ses 3h/set§ 193,53#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Programació§ #
Espai§ #

Lokal§ 3,46#
Teatre petit format§ 5,79#
Dansa§ 5,79#
Concerts al teatre§ 5,79#

Espectacles infantils§ #
infants fins 14 anys§ 2,90#
adults§ 5,79#

** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Producció§ #
Combinats:§ #

Infants fins a 14 anys*§ 2,90#
Adults§ 5,34#

Circ d'Hivern§ #
Infants fins a 14 anys*§ 4,95#
Adults§ 9,13#

A aquests imports se'ls hi ha d'afegir l'IVA amb el tipus general, excepte els serveis
marcats amb (*) que se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.#

4. Casal de Joves de Prosperitat§
#

Tallers A§ 18,69 EUR/mes#
Tallers B§ 23,36 EUR/mes#
Tallers C§ 28,03 EUR/mes#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
5. Casal de Joves Guineueta§

#
Tallers trimestrals§ 42,05#
** A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #

DISTRICTE DE SANT ANDREU§
#

1.Activitats amb quota de producció pròpia§ #
Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Baró de Viver, Centre Cívic Trinitat Vella,
Centre Cívic Sant Andreu, Centre Cívic La Sagrera "La Barraca", Centre Cultural
Can Fabra, Centre Municipal de Cultura popular, Centre Garcilaso, Casal de barri
Congrés-Indians#
- Tallers, per hora (a)§ 2,24#
- Espectacles (teatre, cinema, concerts...),per hora*§ 3,10#
- Espectacles infantils (per espectacle)*§ 2,16#
Bonus (3x5): 5 espectacles infantils al preu de 3 en qualsevol dels centres del Dis-
tricte#
Menors de 6 anys entrada gratuïta§ #
- Seminaris, jornades de formació (per hora)§ 3,10#
- Itineraris (preu itinerari)*§ 8,19#
Descomptes aplicables als preus públics de tallers, seminaris, espectacles i itinera-
ris:#
- per família nombrosa§ 30%#
- per estar en situació d'atur§ 50%#
- per estar percebent la PIRMI§ 70%#
Els descomptes no són acumulables, en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favo-
rable per l'usuari. En tots els casos caldrà acreditar la situació manifestada.#

2.Cessió d'espais§ #
Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Baró de Viver, Centre Cívic Trinitat Vella,
Centre Cívic Sant Andreu, Centre Cívic La Sagrera "La Barraca", Centre Municipal
de Cultura Popular, Centre Garcilaso, Casal de barri Congrés-Indians, Casals de la
Gent Gran del Districte de Sant Andreu.#
Sala d'actes, per hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ #
Superfície de < 150 m²§ 3,88#
Superfície de > 150 m²§ 4,57#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ #
Superfície de < 150 m²§ 8,88#
Superfície de > 150 m²§ 9,14#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
- Empreses§ #
Superfície de < 150 m²§ 177,59#

§ Preu EUR#

Superfície de > 150 m²§ 182,76#
Sales polivalents (inferiors a 50 m²), per hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 2,30#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 6,38#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
- Empreses§ 45,69#
El preu inclou l'ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo,
projectors de diapositives o transparències, etc.)#
En el cas que l'activitat que es realitzi necessiti d'un servei extraordinari de perso-
nal (tècnic, de vigilància o de neteja), l'entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se
càrrec de les despeses corresponents als esmentats serveis, prèvia autorització del
districte.#
Exempció de pagament de la cessió d'espais§ #
- Les administracions públiques§ #
- Els partits polítics en període electoral§ #
- Els actes i reunions de sindicats de treballadors§ #
L'equip de govern de districte arbitrarà i resoldrà altres exempcions de pagament
no incloses en l'apartat anterior i que li arribin a petició de les entitats interessades.#

3.Cessió d'espais del Centre Cultural Can Fabra§ #
Auditori, per hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 5,95#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 14,66#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
- Empreses§ 182,93#
Sales polivalents (3a planta), per hora§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 10,00#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 14,66#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ 3,62#
- Empreses§ 182,93#
El preu inclou l'ús dels equips tècnics disponibles al centre (equip de so, vídeo,
projectors de diapositives o transparències etc.).#
En el cas que l'activitat que es realitzi necessiti d'un servei extraordinari de perso-
nal (tècnic, de vigilància o de neteja), l'entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se
càrrec de les despeses corresponents als esmentats serveis prèvia autorització del
districte.#
Exempció de pagament de la cessió d'espais:§ #
- Les administracions públiques§ #
- Els partits polítics en període electoral§ #
- Els actes i reunions de sindicats de treballadors§ #
L'equip de govern de districte arbitrarà i resoldrà altres exempcions de pagament
no incloses en l'apartat anterior i que li arribin a petició de les entitats interessades.#

4.Cessió d'equips tècnics§ #
Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament previ lliurament
d'una quota de dipòsit de 130,00 EUR.#
Equip de so§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 18,28#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 30,60#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
Vídeo§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 15,09#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 27,50#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
Televisor§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 15,09#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 27,50#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
Projectors de diapositives o transparències i pantalla§ #
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 5,47#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 10,99#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
Canó de projecció§ #
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- Entitat sense ànim de lucre. Activitat restringida per socis§ 18,28#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta amb preu d'entrada o

quota§ 30,60#
- Entitat sense ànim de lucre. Activitat oberta sense quota§ Exempta#
En les cessions d'equips tècnics, la direcció de cadascun dels equipaments establirà
la necessitat que l'equip sigui manipulat per un tècnic especialitzat. El cost d'a-
quest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.#

5.Bucs d'assaig musical del Centre Garcilaso§ #
Grups no professionals§ #
Els preus s'aplicaran en funció de dues variables: l'horari i els paquets

d'hores següents:§ #
Tarifa A:§ #
Horari: de dilluns a dijous de 17h a 24h. Divendres de 17h a 21h.§ #
- Hora lliure§ 8,34#
- PAQ 12 h§ 88,79#
- PAQ 20 h§ 134,96#
- PAQ 24 h§ 147,41#
Tarifa B:§ #
Horari: divendres de 21.30 h a 1.30 h. Dissabtes de 10 h a 14 h i de 15 h a 00.00
h.#
- Hora lliure§ 9,77#
- PAQ 12 h§ 102,11#
- PAQ 20 h§ 157,70#
- PAQ 24 h§ 173,92#
Els grups on els components siguin menors de 16 anys tindran el 30% de descomp-
te sobre els preus establerts.#
Grups professionals§ #
- Preu, per hora§ 28,41#

6. Equipaments infantils de ll EURe§ #
Casal Infantil de Baró de Viver; Casal Infantil de Bon Pastor; Biblioludoteca de Tri-
nitat Vella#
- Preu trimestral per cada nen*§ 12,90#
- Preu segon germà*§ 6,45#

7. Tallers per infants i adolescents§ #
- Preu, per hora*§ 0,70#
Descomptes aplicables als preus públics d'equipaments infantils i tallers per ado-
lescents:#
- per famílies nombroses§ 30%#
- per famílies en situació d'atur§ 50%#
- per famílies que perceben la PIRMI§ 70%#

§ Preu EUR#

Els descomptes no són acumulables, en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favo-
rable per l'usuari. En tots els casos caldrà acreditar la situació manifestada.#

8. Tallers als casals municipals de gent gran§ #
Casal de gent gran Bascònia, Casal de gent gran Mossèn Clapés, Casal de gent gran
La Palmera, Casal de gent gran de Navas, Casal de gent gran de Baró de Viver,
Casal de gent gran de Bon Pastor.#
Tallers dins el programa d'activitats del centre, per hora:§ #
- Titulars targeta rosa gratuïta*§ 0,65#
- Titulars targeta rosa reduïda*§ 0,70#
- Sense targeta*§ 0,75#
Nota: Els serveis marcats amb (*) indiquen que cal afegir a aquests imports l'IVA
amb el tipus reduït. La resta de preus públics se'ls ha d'aplicar l'IVA amb el tipus
general.#

Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur,
residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se/com-
provar-ne aquest document renovat.#

DISTRICTE DE SANT MARTÍ§
#

Casals Infantils i Ludoteques§ #
Quotes trimestrals§ #
Petita infància (de 3 a 5 anys)§ #
-1 infant§ 6,92#
Infantil (de 6 a 12 anys)§ #
-1 infant§ 20,19#
-2n germà§ 17,01#
-3r germà§ 13,83#
Adolescents (de 12 a 16 anys)§ #
-1 jove§ 20,19#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Servei de Menjador als Casals Municipals de Gent Gran "Àpats en
Companyia"#
Preu / àpat§ #
Usuari amb PNC§ 0,25#
Usuari tarjeta rosa transport gratuït§ 0,75#
Usuari tarjeta rosa transport reduït§ 1,80#
Usuari sense dret a tarjeta rosa§ 4,10#
* Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

CENTRES CÍVICS I CULTURALS#

§ Entitats del territori§ Altres entitats§ Particulars i empreses#
Espais§ No lucratiu§ Lucratiu§ No lucratiu§ Lucratiu§ No lucratiu§ Lucratiu#

Centre Cívic Besòs§ § § § § § #

Teatre§ gratuït§ gratuït§ 14,20§ 30,00§ 45,10§ 66,10#
Sala Polivalent§ gratuït§ gratuït§ 8,40§ 15,00§ 22,55§ 33,00#
Aula Taller Mitjana (Categoria 2)§ gratuït§ gratuït§ 7,10§ 10,90§ 12,60§ 18,40#
Aula Taller Petita (Categoria 1)§ gratuït§ gratuït§ 6,20§ 8,00§ 9,40§ 13,80#
Cuina (Categoria 1)§ gratuït§ gratuït§ 8,40§ 15,00§ 22,55§ 33,00#
Material§ § § § § § #
Equip compactat§ gratuït§ gratuït§ 19,30§ 25,20§ 28,70§ 42,50#
Equip so 100 W (portàtil)§ gratuït§ gratuït§ 6,00§ 7,80§ 9,10§ 13,30#
Taula de llums§ gratuït§ gratuït§ 7,30§ 9,50§ 10,80§ 16,00#
Equip de llums (mòbil)§ gratuït§ gratuït§ 5,50§ 7,00§ 8,30§ 12,10#
Vídeo TV§ gratuït§ gratuït§ 1,45§ 1,80§ 2,30§ 3,10#
Projector de diapositives§ gratuït§ gratuït§ 0,85§ 1,05§ 1,35§ 1,90#
Retroprojector§ gratuït§ gratuït§ 1,25§ 1,55§ 2,20§ 2,90#
Vídeo projector§ gratuït§ gratuït§ 6,20§ 8,00§ 9,40§ 13,80#
Forn (per fornada)§ 11,90§ 11,90§ 11,90§ 11,90§ 11,90§ 11,90#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#

Centre Cívic Can Felipa§ § § § § § #

Teatre§ gratuït§ 8,10§ 13,36§ 25,86§ 62,16§ 92,33#
Sala Polivalent§ gratuït§ 4,91§ 7,07§ 13,79§ 43,53§ 61,90#
Aula Taller Petita (Categoria 1)§ gratuït§ 4,05§ 4,05§ 8,62§ 4,05§ 11,21#
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§ Entitats del territori§ Altres entitats§ Particulars i empreses#
Espais§ No lucratiu§ Lucratiu§ No lucratiu§ Lucratiu§ No lucratiu§ Lucratiu#

Cuina (Categoria 1)§ gratuït§ 4,05§ 4,05§ 8,62§ 4,05§ 11,21#
Material§ § § § § § #
Equip compactat§ 25,69§ 25,69§ 25,69§ 25,69§ 25,69§ 25,69#
Equip so 100 W (portàtil)§ 14,74§ 14,74§ 14,74§ 14,74§ 14,74§ 14,74#
Taula de llums§ 47,50§ 47,50§ 47,50§ 47,50§ 47,50§ 47,50#
Vídeo TV§ gratuït§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59#
Projector de diapositives§ gratuït§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59#
Retroprojector§ gratuït§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59#
Vídeo projector§ gratuït§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59§ 2,59#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#

Centre Cívic Sant Martí§ § § § § § #

Sala Polivalent§ gratuït§ § 6,47§ § 12,93§ #
Aula Taller Mitjana (Categoria 2)§ gratuït§ § 4,31§ § 8,62§ #
Aula Taller Petita (Categoria 1)§ gratuït§ § 3,45§ § 6,90§ #
Cuina (Categoria 1)§ gratuït§ § 6,47§ § 12,93§ #
Gimnàs (Categoria 2)§ gratuït§ § 6,47§ § 12,93§ #
Material§ § § § § § #
Equip compactat§ gratuït§ § 12,33§ § 24,74§ #
Equip so 100 W (portàtil)§ gratuït§ § 3,88§ § 7,84§ #
Equip de llums (mòbil)§ gratuït§ § 3,53§ § 7,16§ #
Vídeo TV§ gratuït§ § 0,95§ § 1,98§ #
Vídeo projector§ gratuït§ § 4,05§ § 8,10§ #
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#

Centre Cívic Farinera§ § § § § § #

Teatre§ 16,22§ 22,60§ 31,20§ 40,66§ 46,90§ 68,74#
Aula Taller Mitjana (categoria 2)§ 4,26§ 6,20§ 8,74§ 11,34§ 13,10§ 19,14#
Aula Taller Petita (categoria 1)§ 3,22§ 4,70§ 6,45§ 8,32§ 9,78§ 14,35#
Aula multimèdia (categoria 1)§ 24,96§ 24,96§ 24,96§ 24,96§ 64,48§ 64,48#
Aula informàtica (categoria 1)§ 10,40§ 15,00§ 20,80§ 27,04§ 31,20§ 45,24#
Material§ § § § § § #
Equip compactat§ 9,98§ 14,70§ 20,07§ 26,21§ 29,85§ 44,20#
Equip so 100 W (portàtil)§ 3,12§ 4,50§ 6,24§ 8,11§ 9,46§ 13,83#
Taula de llums§ 3,85§ 5,50§ 7,59§ 9,88§ 11,23§ 16,64#
Equip de llums (mòbil)§ 2,91§ 4,10§ 5,72§ 7,28§ 8,63§ 12,58#
Vídeo TV§ gratuït§ 1,05§ 1,51§ 1,87§ 2,39§ 3,22#
Projector de diapositives§ gratuït§ 0,65§ 0,88§ 1,09§ 1,40§ 1,98#
Retroprojector§ gratuït§ 1,05§ 1,30§ 1,61§ 2,29§ 3,02#
Vídeo projector§ 3,22§ 4,70§ 6,45§ 8,32§ 9,78§ 14,35#
Personal§ § § § § § #
Suport feiner§ 13,21§ § § § § #
Suport festiu§ 26,46§ § § § § #
Tècnic feiner§ 16,54§ § § § § #
Tècnic festiu§ 33,08§ § § § § #
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#

Centre Cívic Parc Sandaru§ § § § § § #

Teatre§ gratuït§ § 14,20§ 30,00§ 45,10§ 66,10#
Sala Polivalent§ gratuït§ § 8,40§ 15,00§ 22,55§ 33,00#
Aula Taller Mitjana (Categoria 2)§ gratuït§ § 7,10§ 10,90§ 12,60§ 18,40#
Aula Taller Petita (Categoria 1)§ gratuït§ § 6,20§ 8,00§ 9,40§ 13,80#
Cuina (Categoria 1)§ § § 14,20§ 30,00§ 45,10§ 66,10#
Material§ § § § § § #
Equip compactat§ § § 19,30§ 25,20§ 28,70§ 42,50#
Taula de llums§ § § 7,30§ 9,50§ 10,80§ 16,00#
Equip de llums (mòbil)§ § § 5,50§ 7,00§ 8,30§ 12,10#
Vídeo TV§ § § 1,45§ 1,80§ 2,30§ 3,10#
Vídeo projector§ § § 6,20§ 8,00§ 9,40§ 13,80#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#

Espai Antoni Miró Peris§ § § § § § #

Aula Taller Mitjana (Categoria 2)§ 7,28§ 10,92§ 14,56§ 18,93§ 21,84§ 21,84#
Aula Taller Petita (Categoria 1)§ 3,12§ 4,68§ 6,24§ 8,11§ 9,36§ 9,36#
Material§ § § § § § #
Vídeo TV§ gratuït§ 1,09§ 1,51§ 1,87§ 3,22§ 3,22#
Vídeo projector§ 3,22§ 4,89§ 6,45§ 8,32§ 14,35§ 14,35#
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#
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PREUS MÀXIMS CURSOS I TALLERS TRIMESTRALS#

§ grup ampli § grup reduït § horari ampliat#

Cursos i tallers (a)§ § § #

CC Can Felipa§ 50,00§ 50,00§ #
CC Besòs§ 55,95§ 72,00§ 77,76#
CC Sant Martí§ 73,28§ 73,28§ #
CC La Farinera§ 86,21§ 129,31§ 172,41#
CC Parc-Sandaru§ 55,52§ 85,73§ 85,73#
C. de barri Diagonal Mar§ 38,79§ § #
C. de barri la Verneda§ 56,90§ § #
ACR La Palmera§ 64,66§ § #
ACR La Pau§ 56,90§ § #
ACR Besòs§ 50,00§ § #

§ grup ampli§ grup reduït§ horari ampliat#

* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general#

Cursos i tallers per a joves#
CC Sant Martí§ 79,44§ § #
CC Parc- Sandaru§ 39,07§ 53,88§ #
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït#

Cursos i tallers per a gent gran#
Horari 1 h setmanal§ 51,40§ § #
Horari 2 h setmanals§ 112,15§ § #
Horari 3 h setmanals§ 144,39§ § #
* A aquests imports se'ls hi ha d'aplicar l'IVA amb el tipus reduït#

Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:#
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'antiguitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de pre-

sentar-se/comprovar-ne aquest document renovat.#

PREUS PÚBLICS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS#

§ EUR#

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA§
#

Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià§ #
Inscripcions§

#
Adult 16-64 (a)§ 71,00#
Gent gran + 65§ 63,00#

Abonaments§
#

Infantil 0-3§ 4,75#
Infantil 4-6§ 9,41#
Infantil 7-15§ 27,57#
Adult 16-64 (a)§ 35,70#
Gent gran + 65§ 31,35#
Targeta Rosa (dilluns, dimecres i divendres)§ 16,75#
Targeta Rosa / Antic jubilat§ 28,10#
Esportista§ 13,90#
Antic soci infantil 7-15§ 25,20#
Antic soci adult 16-64§ 31,35#
Gent gran especials antics socis§ 23,60#
Gent gran antics socis + 25 anys antiguitat§ 15,45#

Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta. Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:. #
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud#
Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/comprovar-ne aquest document renovat.#
Entrada ocasional§

#
0-3 anys§ 3,25#
4-10 anys§ 6,13#
11-64 anys§ 10,55#
majors 65 anys§ 7,85#
targeta rosa§ 7,85#

Activitats dirigides trimestrals§
#

Sevillanes§ 35,00#
Balls de Saló§ 35,00#
Dansa del Ventre§ 30,00#

Activitats dirigides mensuals§
#

Aigua§ #
Curset Nadons 1 dia /set§ 27,25#
Curset nadons cap setmana§ 29,90#
Curset 2 a 5 anys 1 dia/ set socis§ 20,40#
Curset 2 a 5 anys cap setmana socis§ 23,05#

§ EUR#

Curset 2 a 5 anys 1 dia/set no socis§ 32,50#
Curset 6 a 17 anys setmana§ 17,80#
Curset 6 a 17 anys cap setmana§ 28,25#
Curset Gent Gran 1 dia setmana§ 10,45#
Curset Gent Gran 2 dies setmana§ 17,10#
Curset Gent Gran 3 dies setmana§ 25,15#
Curset Adults 1 dia setmana§ 17,10#
Curset Adults 2 dies setmana§ 27,60#
Curset Adults 3 dies setmana§ 36,70#
Activitats dirigides aquàtiques 1 dia/set§ 4,70#
Activitats dirigides aquàtiques 2 dies/set§ 9,40#

Altres serveis§
#

Zona aigües mensual§ 10,00#
Zona aigües puntual§ 5,50#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal el Raval-Can Ricart§ #
Abonaments§

#
Obertura expedients Adults (a)§ 49,25#
Obertura expedients + 65 anys§ 38,04#
Quota Tot el dia (general)§ 33,58#
Quota tot el dia + Zona Spa§ 48,82#
Quota matins (a)§ 25,00#
Quota matins + Zona Spa§ 34,95#
Quota Juvenil (15 a 18 anys) (nova quota)§ 15,89#
3r familiar i post. (1)§ #
Gent gran (matins)§ 18,08#
Gent gran (matins) + Zona Spa§ 27,24#
Tarja Rosa (tot el dia)§ 18,08#
Tarja Rosa (tot el dia) + Zona Spa§ 27,25#
Entrada Puntual§ 12,57#
Entrada Puntual 5 usos§ 37,99#
Entrada puntual nens fins a 13 anys§ 6,36#
Entrada puntual + Zona Spa§ 18,22#
Entrada puntual 5 usos + Zona Spa§ 54,61#
Abonament 1 mes§ 59,21#
Abonament 1 mes + Zona Spa§ 70,09#
Abonament 2 mesos§ 92,60#
Abonament 2 mes + Zona Spa§ 121,50#
Abonament 3 mesos§ 126,17#
Abonament 3 mes + Zona Spa§ 163,55#

Cursets i activitats dirigides§
#

Cursets de natació§ #
Nadons / mes§ 20,00#
Nadons no abonats / mes§ 25,62#

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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§ EUR#

preescolar/sessió§ 3,45#
infantil i adult abonat/sessió§ 3,00#
infantil i adult no abonat/sessió§ 3,62#
natació escolar /mensual/alumne§ 10,37#

Lloguer d'espais§
#

Piscina§ #
Un carril piscina/hora§ 18,69#
Lloguer sala§ 38,88#
Pavelló§ #
Entrenaments Pista Sencera (*)§ 48,43#
Entrenaments 1/3 pista (*)§ 17,06#
Competició Pista Sencera (*)§ 58,08#
Competició 1/3 pista (*)§ 19,36#
Lloguer puntual pista sencera§ 59,21#
Lloguer puntual 1/3 pista§ 22,36#
Llum§ #
Llum artificial (pista sencera)§ 15,29#
Llum artificial (1/3 pista)§ 5,64#
(*) s'aplicarà un 25% de descompte a entitats acollides a programes de promoció
esportiva.#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella§ #

Abonaments§
#

Obertura expedient Adults (a)§ 74,77#
Obertura expedient +65 anys§ 37,38#
Obertura expedient infantil i juvenil§ gratuït#
Quota tot el dia (general) (a)§ 37,38#
Quota infantil fins 6 a 14 anys§ 14,02#
Quota juvenil (de 15 a 18 anys)§ 15,89#
Quota gent gran / carnet rosa reduïda§ 23,36#
Tarja Rosa§ 20,56#
Familiar (2 adults +fills)§ 70,09#

Entrades puntuals§
#

Entrada Puntual§ 12,15#
Entrada infants fins a 14 anys§ 5,61#
Entrada juvenil fins a 18 anys§ 5,61#
Entrada puntual targeta rosa§ 7,48#
Entrada puntual gent gran§ 9,35#

Lloguers hora§
#

Lloguer pavelló juvenils i inferiors§ 28,04#
Lloguer pavelló sèniors i veterans§ 42,06#
Llum artificial§ 9,35#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Frontó Colom§ #

Abonaments§
#

Obertura expedient adults (a)§ 49,30#
Obertura expedients +65 anys§ 38,04#
Quota tot el dia (general)§ 33,58#
Quota matins (a)§ 25,00#
Quota juvenil (15-18 anys)§ 15,74#
3r familiar i post.§ 10 % de descompte del conjunt familiar#
Gent gran (matins)§ 18,08#
Tarja Rosa (tot el dia)§ 18,08#

Entrades puntuals§
#

Entrada Puntual§ 12,57#
Entrada puntual nens fins 14 anys§ 6,36#
Entrada Puntual 5 usos§ 37,99#
Abonament 1 mes§ 59,21#
Abonament 2 mesos§ 92,60#
Abonament 3 mesos§ 126,36#

Lloguers§
#

Lloguer sales i frontó§ 39,66#

§ EUR#

Llum artificial§ 15,50#
Llum artificial 50% d'il·luminació§ 7,94#
Abonament 5 sessions de frontó§ 42,45#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Marítim§ #
Inscripcions§

#
infantil§ 38,50#
adult tot el dia§ 62,00#
tardes§ 39,00#
matinal (a)§ 39,00#
migdia§ 39,00#
nocturn§ 39,00#
cap de setmana§ 39,00#
bon dia§ 39,00#
familiars abonat tot el dia§ 39,00#
targeta rosa/ targeta rosa temporal§ 14,50#

Quotes abonats§
#

infantil§ 24,65#
adult tot el dia§ 44,48#
tardes§ 37,34#
matinal§ 31,57#
migdia (a)§ 27,48#
nocturn§ 32,31#
cap de setmana§ 32,31#
bon dia§ 27,48#
familiars abonat tot el dia§ 32,41#
targeta rosa§ 32,41#
targeta rosa temporal§ 24,20#
Familiar: pare, mare abonats 1 fill (2n gratis)§ 12,25#
Familiar: pare, mare abonats 2 fills (3r gratis)§ 23,45#
§ 12,25#

Lloguers§
#

Abonats§ #
Sales Polivalents (Preu hora d'ús)§ 29,15#
Sala Mar (Preu hora d'ús)§ 29,15#
Pavelló (preu hora 3/3)(*)§ 58,50#
Pavelló (preu hora 2/3)(*)§ 46,70#
Pavelló (preu hora 1/3)(*)§ 29,15#
No Abonats§ #
Sales Polivalents (Preu hora d'ús)§ 35,60#
Sala Mar (Preu hora d'ús)§ 34,60#
Pavelló (preu hora 3/3)(*)§ 58,50#
Pavelló (preu hora 2/3)(*)§ 46,70#
Pavelló (preu hora 1/3)(*)§ 29,15#

Entrades ocasionals§
#

Entrades Puntuals Feiners§ 15,00#
Entrades Caps de S. i Festius§ 17,80#
Bonus 10 Entrades§ 109,00#
Bonus 5 Entrades§ 61,80#
Tiquet 10 entrades (Invitacions)§ 99,50#

Cursets de natació§
#

Abonats§ #
Natació nadons - 1 dia per setmana§ 13,32#
Natació infantil 1 - 1 dia per setmana§ 14,05#
Natació infantil 1 - 2 dies per setmana§ 22,55#
Natació infantil 2 - 2 dies per setmana§ 19,83#
Natació infantil 2 - 1 dia per setmana§ 11,30#
Natació Gent Jove - 2 dies per setmana§ 20,56#
Natació adults - 2 dies per setmana§ 20,56#
Natació Gent Gran - 2 dies per setmana§ 14,58#
No Abonats§ #
Natació nadons - 1 dia per setmana§ 20,56#
Natació infantil 1 - 1 dia per setmana§ 23,18#
Natació infantil 1 - 2 dies per setmana§ 32,83#
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§ EUR#

Natació infantil 2 - 2 dies per setmana§ 29,69#
Natació infantil 2 - 1 dia per setmana§ 17,73#
Natació Gent Jove - 2 dies per setmana§ 30,84#
Natació adults - 2 dies per setmana§ 30,95#
Natació Gent Gran - 2 dies per setmana§ 23,08#

Iniciació esportiva§
#

Abonats§ #
Psicomotricitat - 1 hora setmanal§ 8,08#
Psicomotricitat - 2 hora setmanal§ 16,20#
Iniciació esportiva - 2 dies setmana§ 16,20#
No Abonats§ #
Psicomotricitat - 1 hora setmanal§ 11,20#
Psicomotricitat - 2 hora setmanal§ 22,40#
Iniciació esportiva - 2 dies setmana§ 22,40#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana§ #
Lloguer d'espais§

#
Partit lloguer puntual§ 149,53#
Partit de lliga temporada§ 125,51#
Entrenament 1/2 Camp, 1.30 h.§ 75,47#
Clubs i entitats de Ciutat Vella que treballin l'esport com a promoció
social tindran fins un 50% de descompte§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE§
#

Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell§ #

1. Abonaments§
#

1.1. Despeses d'inscripció§ #
Obertura d'expedient (a)§ 89,51#
Obertura d'expedient 3r familiar<16 anys§ #
Obertura d'expedient 3r familiar adult§ 44,75#
1.2. Abonaments mensuals§ #
Quota familiar (pare mare)§ 98,17#
Quota familiar (fills)§ 0,93#
Quota Targeta Rosa§ 28,24#
Quota de 3 a 15 anys§ 31,48#
Quota 1r familiar + 16 anys§ 49,09#
Quota 3r familiar + 16 anys§ 34,16#
Quota parcial (a)§ 34,16#

2. Entrades puntuals§
#

Individual 3 - 5 anys§ 4,53#
Individual 6-15 anys§ 9,53#
Individual + 16 anys§ 12,62#
Individual Targeta Rosa§ 9,53#

3. Cursos d'activitats (trimestrals)§
#

3.1.Cursos de natació§ #
Nadons 2 dies abonat§ 61,85#
Nadons 2 dies no abonat§ 97,68#
Nen (peix) 1 dia abonat§ 46,65#
Nen (peix) 1 dia no abonat§ 60,26#
Nen (peix) 2 dies abonat§ 75,45#
Nen (peix) 2 dies no abonat§ 137,66#
Nen (cav) 1 dia abonat§ 33,30#
Nen (cav) 1 dia no abonat§ 55,89#
Nen (cav) 2 dies abonat§ 50,95#
Nen (cav) 2 dies no abonat§ 83,46#
Adults 1 dia abonat§ 35,68#
Adults 1 dia no abonat§ 58,37#
Adult 2 dies abonat§ 64,12#
Adult 2 dies no abonat§ 97,33#
Adult 3 dies abonat§ 88,55#
Adult 3 dies no abonat§ 133,10#
Gent gran 2 dies abonat§ 57,05#

§ EUR#

Gent gran 2 dies no abonat§ 92,33#

4. Lloguer instal·lació (Preus per hora)§
#

4.1. Pavelló§ #
1 hora pavelló§ 77,17#
1 hora pavelló (menors 16 anys)§ 57,91#
1 hora pavelló (escoles)§ 20,16#
1 hora sala§ 33,35#
4.2. Esquaix§ #
10 usos 1/2 hora abonat§ 22,94#
10 usos 1/2 hora no abonat§ 49,68#
1/2 hora abonat§ 2,82#
1/2 hora no abonat§ 7,53#
1 hora no abonat§ 13,99#
4.3 Si el lloguer és per a més de 10 (pre/pax)§ #
Fins 15 anys i majors de 65 anys (2 hores)§ 4,51#
De 16 a 64 anys (2 hores)§ 5,71#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta. #
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:#
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud.#
Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/comprovar-ne aquest document renovat.#
Camp de Futbol Municipal Escola Industrial§ #
Camp de futbol§

#
1.1 Escoles§ #
Horari lectiu (de 8 a 17 hores)§ #
Camp sencer§ 12,92#
Mig camp§ 6,97#
Horari extra escolar (dill a div)§ #
Camp sencer§ 23,02#
Mig camp§ 12,92#
Festivals escolars. Camp sencer (Diss i Diu)§ #
Les 4 primeres hores§ 341,03#
Per cada hora d'excés o fracció§ 43,43#
1.2 Clubs i entitats esportives§ #
Entrenaments camp sencer§ 19,09#
Entrenaments mig camp§ 9,51#
Competició camp sencer§ 23,57#
1.3 Grups privats i altres usuaris§ #
Entrenaments camp sencer§ 33,75#
Entrenaments mig camp§ 28,10#
Competició camp sencer§ 38,20#
1.4 Festivals no esportius§ #
Les 4 primeres hores§ 899,83#
Per cada hora d'excés o fracció§ 168,73#
1.5 Preu suplementari§ #
Llum artificial en entrenaments (50%)§ 4,43#
Llum artificial en competició (100%)§ 8,86#

Gimnàs§
#

2.1 Escoles i centres d'ensenyament§ #
Horari lectiu. 8 a 17 hores§ 16,86#
Horari extraescolar (de dill a div)§ 22,49#
Festivals escolars. (diss i diu)§ #
Les 4 primeres hores§ 217,09#
Per cada hora d'excés o fracció§ 27,25#
2.2 Clubs i entitats esportives§ #
Dies feiners§ 23,23#
Dissabtes i dies festius§ 25,62#
2.3 Grups privats i altres usuaris§ #
Dies feiners§ 33,70#
Dissabtes i dies festius§ 37,05#
2.4 Festivals no esportius§ #
Les 4 primeres hores§ 618,65#
Per cada hora d'excés o fracció§ 77,57#

Pista poliesportiva§
#

3.1 Escoles i centres d'ensenyament§ #
Horari lectiu. 8 a 17 hores§ #
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§ EUR#

Pista sencera§ 16,86#
Mitja pista§ 9,99#
Horari extraescolar (de dill a div)§ #
Pista sencera§ 21,57#
Mitja pista§ 16,15#
Festivals escolars§ #
Les 4 primeres hores§ 217,09#
Per cada hora d'excés o fracció§ 44,58#
3.2 Clubs i entitats esportives§ #
Dies feiners - pista sencera§ 20,43#
Dies feiners - mitja pista§ 15,13#
Dissabtes i dies festius - pista sencera§ 23,13#
Dissabtes i dies festius - mitja pista§ 16,49#
3.3 Grups privats i altres usuaris§ #
Dies feiners - pista sencera§ 28,10#
Dies feiners - mitja pista§ 21,00#
Dissabtes i dies festius - pista sencera§ 32,60#
Dissabtes i dies festius - mitja pista§ 23,60#
3.4 Festivals no esportius§ #
Les 4 primeres hores§ 529,75#
Per cada hora d'excés o fracció§ 66,35#
3.5 Preu suplementari§ #
Llum artificial (100%) per cada hora o fracció§ 5,19#

Pistes Bàsquet 3x3 I Pistes Petanca§
#

Dies feiners - pista sencera§ 12,32#
Dies feiners - mitja pista§ 8,96#
Dissabtes i dies festius - pista sencera§ 13,45#
Dissabtes i dies festius - mitja pista§ 10,11#
Llum artificial (100%) per cada hora o fracció§ 5,40#

Cànons suplementaris§
#

Per un oficial de manteniment auxiliar§ 24,62#
Nocturnitat. (25 % hores ordinàries)§ 6,88#
(Horari nocturnitat: de 22.00 a 6.00 hores)§ #
Abonaments.§ #
Els usuaris abonats (centres docents amb programa d'educació física, entitats o
clubs esportius registrats a la Secretaria General de l'Esport, que utilitzen les
instal·lacions de forma periòdica o habitual) gaudiran d'un descompte del 10% de
la reserva realitzada per a tota la temporada, d'acord amb l'article 19 del Regla-
ment d'ús de les IEEI.#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Estació del Nord§ #
1. Abonament§

#
1.1. Despeses d'inscripció§ #
Adult (a)§ 76,75#
Infantil (menys de 16 anys)§ 61,50#
Gent gran (més de 60 anys)§ 61,00#
Targeta Rosa§ 59,00#
3r. familiar§ 76,75#
Familiar (3 membres)§ 153,68#
Quart i següents fills§ 53,65#
1.2. Abonaments mensuals§ #
Adult§ 38,39#
Infantil (menys de 16 anys)§ 29,21#
Gent gran (més de 60 anys)§ 28,90#
Targeta Rosa§ 28,00#
3r. familiar§ 29,21#
Quota familiar (fills menors de 16 anys)§ 88,33#
1.2.1. Abonaments mensuals matins (7 a 13)§ #
Adult (a)§ 26,12#
Infantil (menys de 16 anys)§ 23,65#
Gent gran (més de 60 anys)§ 23,44#
Targeta Rosa§ 22,65#
3r. familiar§ 23,65#
1.2.2. Abonaments mensuals matinada (7 a 9)§ #
Adult§ 21,87#
Infantil (menys de 16 anys)§ 16,99#
Gent gran (més de 60 anys)§ 16,78#
Targeta Rosa§ 16,30#

§ EUR#

3r. familiar§ 16,99#
1.2.3. Abonaments mensuals migdies (13 a 16)§ #
Adult§ 30,42#
Infantil (menys de 16 anys)§ 28,00#
Gent gran (més de 60 anys)§ 27,69#
Targeta Rosa§ 26,80#
3r. familiar§ 28,00#
1.2.4. Abonaments vespres§ #
Adult§ 32,88#
Infantil (menys de 16 anys)§ 28,00#
Gent gran (més de 60 anys)§ 27,64#
Targeta Rosa§ 26,80#
3r. familiar§ 28,00#
1.2.5. Abonaments mensuals cap de setmana§ #
Adult§ 21,87#
Infantil (menys de 16 anys)§ 16,99#
Gent gran (més de 60 anys)§ 16,78#
Targeta Rosa§ 16,30#
3r. familiar§ 16,99#

2. Entrades puntuals§
#

Adult§ 8,45#
Infantil§ 6,00#
Gent gran§ 6,00#
Targeta Rosa§ 5,90#
Fill soci menor 5 anys§ gratuït#
Fill soci menor 16 anys§ 2,35#
Parella soci o fill major 16 anys§ 4,80#
Pares soci majors 60 anys i Targeta Rosa§ 2,35#

3. Cursos activitats aquàtiques§
#

3.1. Preus trimestrals§ #
Inscripció§ 13,40#
Petits abonats (2-3 anys) 1 dia§ 40,80#
Petits no abonats (2-3 anys) 1 dia§ 66,95#
Petits abonats (2-3 anys) 2 dies§ 77,95#
Petits no abonats (2-3 anys) 2 dies§ 134,05#
Petits abonats (4-5 anys) 1 dia§ 32,85#
Petits no abonats (4-5 anys) 1 dia§ 62,20#
Petits abonats (4-5 anys) 2 dies§ 59,65#
Petits no abonats (4-5 anys) 2 dies§ 120,05#
Infantil abonat (6-13 anys) 1 dia§ 30,40#
Infantil no abonat (6-13 anys) 1 dia§ 58,50#
Infantil abonat (6-13 anys) 2 dies§ 57,25#
Infantil no abonat (6-13 anys) 2 dies§ 114,60#
Adults abonat (14-59 anys) 1 dia§ 34,10#
Adults no abonat (14-59 anys) 1 dia§ 64,55#
Adults abonat (14-59 anys) 2 dies§ 62,20#
Adults no abonat (14-59 anys) 2 dies§ 123,15#
Gent gran abonat (a partir de 60 anys) 2 dies§ 48,70#
Gent gran no abonat (a partir de 60 anys) 2 dies§ 85,25#
Natació Especial abonats§ 48,00#
Natació Especial no abonats§ 96,15#
3.2. Natació escolar§ #
3.2.1. Classes§ #
Educació infantil horari escolar§ 12,40#
Educació primària horari escolar§ 9,85#
Educació infantil horari extraescolar§ 15,00#
Educació primària horari extraescolar§ 12,40#
3.3 Cursets intensius§ #
3.3.1 Juliol§ #
Inscripció§ 13,35#
Petits abonats (2-3 anys)§ 71,20#
Petits no abonats (2-3 anys)§ 119,35#
Petits abonats (4-5 anys)§ 59,65#
Petits no abonats (4-5 anys)§ 98,70#
Infantil abonat (6-13 anys)§ 53,65#
Infantil no abonat (6-13 anys)§ 94,40#
Adults abonat (14-59 anys)§ 61,50#
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Adults no abonat (14-59 anys)§ 103,50#
Gent gran abonat (a partir de 60 anys)§ 43,85#
Gent gran no abonat (a partir de 60 anys)§ 73,05#
3.3.1 Setembre§ #
Inscripció§ 13,35#
Petits abonats (2-3 anys)§ 35,35#
Petits no abonats (2-3 anys)§ 59,69#
Petits abonats (4-5 anys)§ 29,85#
Petits no abonats (4-5 anys)§ 49,41#
Infantil abonat (6-13 anys)§ 26,80#
Infantil no abonat (6-13 anys)§ 46,89#
Adults abonat (14-59 anys)§ 31,10#
Adults no abonat (14-59 anys)§ 51,15#
Gent gran abonat (a partir de 60 anys)§ 21,85#
Gent gran no abonat (a partir de 60 anys)§ 35,90#

4. Lloguers instal·lacions§
#

4.1. Activitats no esportives§ #
4.1.1. Vestíbul§ #
Dia acte§ 1.400,00#
Dia de muntatge i desmuntatge§ 300,00#
4.1.2. 1/4 de la nau central§ #
Dia acte§ 1.400,00#
Dia de muntatge i desmuntatge§ 300,00#
4.1.3. Tota la nau central§ #
Dia acte§ 8.530,00#
Dia de muntatge i desmuntatge§ 2.055,00#
4.2 Activitats esportives§ #
Preus per hora pista de ciment§ #
1/2 pista escoles§ 8,90#
Pista sencera escoles§ 18,50#
1/2 pista juvenils§ 13,95#
Pista sencera juvenils§ 27,65#
1/2 pista adults§ 19,10#
Pista sencera adults§ 37,10#
1/2 pista lloguer puntual§ 28,00#
Pista sencera lloguer puntual§ 54,75#
1/2 pista cànon llum§ 4,50#
Pista sencera cànon llum§ 9,10#
Tennis individual§ 9,65#
Tennis doble§ 14,55#
Bàdminton individual§ 5,45#
Bàdminton doble§ 7,25#
Tennis taula§ 5,45#
Preus per hora pista de teraflex§ #
1/2 pista escoles§ 9,50#
Pista sencera escoles§ 19,10#
1/2 pista juvenils§ 14,35#
Pista sencera juvenils§ 28,65#
1/2 pista adults§ 19,40#
Pista sencera adults§ 38,35#
1/2 pista lloguer puntual§ 29,55#
Pista sencera lloguer puntual§ 57,85#
1/2 pista cànon llum§ 4,50#
Pista sencera cànon llum§ 9,10#
Tennis individual§ 10,90#
Tennis doble§ 17,00#
Bàdminton individual§ 6,60#
Bàdminton doble§ 9,65#
Marcador§ 4,20#
4.3. Lloguer carrer piscina (preu per hora)§ #
Educació física escoles§ 20,45#
Extraescolar escoles§ 28,70#
Puntual entitats§ 40,55#
Temporada entitats§ 28,70#
Suplement monitor§ 14,00#
4.4. Lloguer sala d'activitats§ #
Sala (preus per hora)§ 21,65#

§ EUR#

5. Serveis complementaris§
#

5.1. Servei mèdic§ #
Revisió abonats§ 38,95#
Revisió no abonats§ 61,00#
5.2. Servei de fisioteràpia§ #
Sessió de 30 min. Abonats§ 24,60#
Sessió d'1 hora Abonats§ 35,15#
Bono de 3 sessions de 30 min. Abonats§ 58,55#
Bono de 3 sessions d'1 hora. Abonats§ 87,95#
Sessió de 30 min. No abonats§ 30,40#
Sessió d'1 hora. No abonats§ 43,95#
Bono de 3 sessions de 30 min. No abonats§ 73,30#
Bono de 3 sessions d'1 hora. No abonats§ 111,45#
5.3. Armariets§ #
Armariet vestidor§ 14,60#
Armariet passadís§ 12,25#

6. Cursos§
#

Tai-txi§ #
Inscripció de no abonats§ 13,35#
Quota 1 dia abonats§ 10,85#
Quota 1 dia no abonats§ 24,05#
Quota 2 dies abonats§ 16,40#
Quota 2 dies no abonats§ 34,65#
Ioga§ #
Inscripció de no abonats§ 13,35#
Quota 2 dies abonats§ 13,35#
Quota 2 dies no abonats§ 34,65#
Postural§ #
Inscripció de no abonats§ 13,35#
Trimestre abonats§ 91,35#
Trimestre no abonats§ 146,20#
Rítmica/Artística§ #
Inscripció 2 dies§ 40,10#
Inscripció 2n familiar§ 40,10#
Mensualitat 2 dies§ 34,65#
Mensualitat 2n familiar§ 30,40#

Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Joan Miró§ #
1. Abonaments§

#
1.1. Despeses d'inscripció§ #
Adults (a)§ 63,32#
Infantil§ 47,36#
Familiar (2 adults)§ 105,62#
Familiar (3 adults)§ 152,99#
Gent Gran§ 48,08#
Gent Gran Tarja Rosa§ 16,76#
Adult Tarja Rosa§ 25,42#
Pulsera control accés§ 5,25#
1.2. Abonaments mensuals§ #
Infantil (de 0 a 6 anys)§ Gratuït#
Infantil (de 7 a 16 anys)§ 19,68#
Adults (a)§ 36,96#
Quota familiar amb 2 adults§ 68,05#
Quota familiar amb 3 adults§ 101,86#
Gent gran§ 26,71#
Gent Gran Tarja Rosa§ 16,20#
Adult Tarja Rosa§ 16,20#
Alta mensual adult§ 51,40#
Alta mensual junior§ 31,00#

2. Cursos activitats§
#

2.1.Cursos de natació§ #
Infantil 1 dia setmana abonat§ 10,97#
Infantil 1 dia setmana no abonat§ 14,29#
Infantil 2 dies setmana abonat§ 19,68#
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Infantil 2 dies setmana no abonat§ 25,87#
Adults 1 dia setmana abonat§ 12,26#
Adults 1 dia setmana no abonat§ 16,03#
Adults 2 dies setmana abonat§ 22,11#
Adults 2 dies setmana no abonat§ 28,68#
Gent gran 2 dies setmana abonat§ 16,03#
Gent gran 2 dies setmana no abonat§ 20,98#
Natació escolar 1 hora§ 11,47#
Intensiu juliol abonat§ 31,47#
Intensiu juliol no abonat§ 62,94#
2.2. Cursets específics§ #
Ioga abonats§ 8,21#
Ioga no abonats§ 24,52#
Tai-txi abonats§ 22,04#
Tai-txi no abonats§ 36,66#
Pilates abonats 2 hores§ 78,68#
Pilates no abonats 2 hores§ 104,90#
Pilates abonats 1 hora§ 39,34#
Pilates no abonats 1 hora§ 52,45#
Terapèutica abonats§ 8,21#
Terapèutica no abonats§ 24,52#
Gimnàstica Gent gran tarja rosa§ 8,10#
Gimnàstica Gent gran§ 16,31#

3. Entrades puntuals§
#

Adult§ 8,21#
Infantil§ 3,99#

4. Lloguer instal·lació (preu/hora)§
#

1/2 pista escoles§ 24,26#
1/2 pista entitats i clubs§ 32,51#
1/2 pista altres§ 41,62#
Pista escoles§ 40,15#
Pista entitats i clubs§ 48,65#
Pista altres§ 61,86#
Carril Piscina§ 86,52#

5. Lloguer taquilles mensual§
#

Lloguer taquilla us individual§ 5,25#

6. Sessions personals§
#

Entrenador Personal 1 sessió puntual§ 35,61#
Ent. Personal 1 a 3 sessions setmanals§ 28,51#
Ent. Personal 4 a 5 sessions setmanals§ 23,76#
Ent. Natació 3 sessions setmana abonat§ 57,70#
Ent. Natació 3 sessions setmana no abonat§ 89,17#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi§ #
1.- Abonats§

#
Abonament mensual§ 50,00#
Drets d'inscripció (a fons perdut)§ 82,00#
Abonament mensual reduït (2)§ 28,00#
Drets d'inscripció reduït (a fons perdut) (2)§ 51,00#
Abonament mensual franja matins amb classes§ 31,20#
Abonament mensual franja tarda amb classes§ 32,00#
Abonament mensual franja tres (1) (a)§ 32,00#
Drets d'inscripció franges (a fons perdut)§ 42,00#
Passis acompanyants§ 7,40#
Drets d'inscripció abonat piscina olímpica§ 32,00#
Abonament mensual piscina olímpica§ 30,80#
Despeses administratives canvi de modalitat§ 5,50#
Quota baixa temporal§ 11,00#
(1) tarifa per aplicar a 3 franges horàries reduïdes. De 8:30 a 11:30 h.- de 12:00 a
15:00 h. - de 15:00 a 18:00 h.#
(2) Majors 65 anys, Tarja Rosa, Pensionista§ #
2. Activitats dirigides§

#
2.1. Activitats aquàtiques§ #

§ EUR#

Adults a partir de 14 anys§ #
Curset de natació P-20 (val de 20 classes)§ 72,40#
Curset de natació P-12 (val de 12 classes)§ 52,80#
Curset de natació P-8 (val de 8 classes)§ 42,20#
Curset de natació A-1§ 19,10#

Infantils de 3 a 13 anys§ #
Curset de natació N-5§ 53,90#
Curset de natació N-3§ 41,00#
Curset de natació N-2§ 33,30#
Curset de natació N-1§ 17,50#

Majors de 65 anys§ #
Curset de natació PG-20 (val de 20 classes)§ 34,80#
Curset de natació PG-12 (val de 12 classes)§ 27,50#
Curset de natació PG-8 (val de 8 classes)§ 19,70#
Curset de natació G-1§ 9,90#
2.2.-Iniciació esportiva§ #

Natació (12 a 18 anys) i sincronitzada (7 a 18 anys)§ #
3 dies per setmana§ 51,40#
2 dies per setmana§ 40,90#
Divendres§ 23,00#
Divendres (1,5 h.)§ 30,50#

2.3. activitats físiques§ #
Activitats dirigides de relaxació§ #
2 dies per setmana§ 53,90#
1 dia per setmana§ 30,40#

3. Matrícula i assegurança anual§
#

Obligatòria als abonats i cursillistes§ 18,00#

4. Piscina olímpica§
#

4.1.-Natació escolar§ #
Alumnes educació infantil i primària per curs escolar§ 92,31#
Alumnes escoles bressol per curs escolar§ 134,10#
Alumnes ESO, 1 crèdit variable (36 classes)§ 89,16#
4.2.-lloguers§ #

Esport competició§ #
Entrenament de natació, 1 carrer 1,30 h.§ 16,15#
Entrenament espai 30x20 m. 1,30 h.§ 104,90#
Entrenament espai 25x16 m. 1,30 h.§ 54,13#
Entrenament espai 20x15 m. 1,30 h.§ 32,52#
Competició de natació, mínim 4 h.§ 540,76#
Competició de natació. Per cada hora de més§ 144,97#
Partit de waterpolo dies laborables§ 198,26#
Partit de waterpolo dissabtes i festius§ 216,41#
Partit de waterpolo ofert per TV§ 330,44#

Altres activitats§ #
Carrer piscina olímpica dies feiners/h.§ 34,09#
Piscina olímpica dies feiners/h.§ 263,88#
Piscina olímpica dissabtes i festius/h.§ 399,09#
Piscina olímpica horari nocturn/h. mínim 3 h.§ 438,59#
4.3.-accés públic§ #
Entrada puntual piscina olímpica§ 4,50#

5. Altres§
#

Lloguer anual de taquilles (IVA inclòs)§ 89,00#
Servei de tovalloles d'un sol ús§ 2,10#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Sagrada Família§ #
1. Abonat§

#
1.1. Despeses d'inscripció§ #
Infantil§ 28,83#
Adult tot el dia§ 58,60#
Matinal (a)§ 35,08#
Migdia§ 35,08#
Nocturn§ 35,08#
Cap de setmana§ 35,08#
Gent gran§ 28,83#
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Familiar§ 58,60#
Tarja rosa§ Gratuïta#
1.2. Abonaments mensuals§ #
Infantil§ 17,25#
Adult tot el dia§ 28,62#
Matinal (a)§ 21,85#
Migdia§ 19,85#
Nocturn§ 23,41#
Cap de setmana§ 19,90#
Gent gran§ 26,93#
Familiar§ 49,38#
Tarja rosa§ 17,04#
1.3. Armariets de lloguer§ #
Dipòsit armari 60 cm alçada§ 16,42#
Dipòsit armari 90 cm alçada§ 32,82#
Mensualitat armari 60 cm alçada§ 3,71#
Mensualitat armari 90 cm alçada§ 5,33#

2. Entrades puntuals§
#

Adult§ 8,16#
Infantil§ 4,54#

3. Cursos d'activitats§
#

3.1. Cursets de natació§ #
Nadons 1 dia setmana abonat§ 13,03#
Nadons 1 dia setmana no abonat§ 20,01#
Infantil 1 - 1 dia setmana abonat§ 14,22#
Infantil 1 - 1 dia setmana no abonat§ 22,93#
Infantil 2 - 2 dies setmana abonat§ 19,66#
Infantil 2 - 2 dies setmana no abonat§ 29,91#
Infantil 2 - 1 dia setmana abonat§ 11,36#
Infantil 2 - 1 dia setmana no abonat§ 17,71#
Jove 1 dia setmana abonat§ 10,39#
Jove 1 dia setmana no abonat§ 15,41#
Jove 2 dies setmana abonat§ 20,33#
Jove 2 dies setmana no abonat§ 30,83#
Adults 1 dia setmana abonat§ 9,89#
Adults 1 dia setmana no abonat§ 15,18#
Adults 2 dies setmana abonat§ 20,33#
Adults 2 dies setmana no abonat§ 30,86#
Gent gran 2 dies setmana abonat§ 14,11#
Gent gran 2 dies setmana no abonat§ 22,77#
Terapèutica infantil 2 dia/set abonat§ 27,68#
Terapèutica infantil 2 dia/set no abonat§ 39,21#
Terapèutica adult 2 dia/set abonat§ 30,77#
Terapèutica adult 2 dia/set no abonat§ 44,18#
Aiguagym 1 dia setmana abonat§ 8,43#
Aiguagym 1 dia setmana no abonat§ 12,92#
Aiguagym 2 dies setmana abonat§ 14,55#
Aiguagym 2 dies setmana no abonat§ 22,33#
Aigües profundes 2 dies setmana abonat§ 17,79#
Aigües profundes 2 dies setmana no abonat§ 27,26#
Aiguadolça 2 dies setmana abonat§ 4,22#
Aiguadolça 2 dies setmana no abonat§ 22,28#
Aquàtic GAC 2 dies setmana abonat§ 10,22#
Aquàtic GAC 2 dies setmana no abonat§ 22,28#
Programa Maternal abonats§ 39,40#
Programa Maternal no abonats§ 57,05#
Programa Fibromialgia 2 dies setmana abonats§ 43,50#
Programa Fibromialgia 2 dies setmana no abonats§ 60,00#
3.2. Cursets d'iniciació esportiva§ #
Psicomotricitat 1 hora/set abonat§ 8,37#
Psicomotricitat 1 hora/set no abonat§ 11,01#
Psicomotricitat 2 hores/set abonat§ 16,23#
Psicomotricitat 2 hores/set no abonat§ 22,43#
Iniciació 2 dies/set abonat§ 16,23#
Iniciació 2 dies/set no abonat§ 22,43#
Futbol sala 2 dies/set abonat§ 16,23#
Futbol sala 2 dies/set no abonat§ 22,43#
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Bàsquet 1 dia/set abonat§ 8,37#
Bàsquet 1 dia/set no abonat§ 11,01#
Bàsquet 2 dies/set abonat§ 16,23#
Bàsquet 2 dies/set no abonat§ 22,43#
Judo 2 dies/set abonat§ 16,23#
Judo 2 dies/set no abonat§ 22,43#
Rítmica 2 dies/set abonat§ 16,17#
Rítmica 2 dies/set no abonat§ 22,43#
Patinatge 2 dies/set abonat§ 16,23#
Patinatge 2 dies/set no abonat§ 22,43#
Bàdminton 1 dia/set abonat§ 12,00#
Bàdminton 1 dia/set no abonat§ 16,00#
Bàdminton 2 dies/set abonat§ 22,66#
Bàdminton 2 dies/set no abonat§ 29,51#
3.3. Cursets d'activitats per adults§ #
Aeròbic 2 hores/set abonat§ 21,06#
Aeròbic 2 hores/set no abonat§ 34,07#
Bàdminton 1 dia setmana abonat§ 17,00#
Bàdminton 1 dia setmana no abonat§ 26,50#
Pilates 2 dies setmana abonat§ 30,10#
Pilates 2 dies setmana no abonat§ 43,55#
Ioga 1,30 hores/set abonat§ 17,84#
Ioga 1,30 hores/set no abonat§ 25,69#
Ioga 2 hores/set abonat§ 23,61#
Ioga 2 hores/set no abonat§ 34,07#
En forma 2 hora/set abonat§ 18,15#
En forma 2 hora/set no abonat§ 30,66#
Grans en forma 2 hores/set abonat§ 14,22#
Grans en forma 2 hores/set no abonat§ 21,31#
Escola esquena 2 hores/set abonat§ 32,55#
Escola esquena 2 hores/set no abonat§ 45,68#
Balls de saló 12 sessions abonat§ 60,19#
Balls de saló 12 sessions no abonat§ 77,94#
Dansa del ventre 1 dia setmana abonats§ 11,84#
Dansa del ventre 1 dia setmana no abonats§ 16,98#
Spining 2 dies setmana abonats§ 20,28#
Spining 2 dies setmana no abonats§ 34,40#
TBC 2 dies setmana abonats§ 18,27#
TBC 2 dies setmana no abonats§ 30,83#
Circuït training 2 dies setmana abonats§ 21,06#
Circuït training 2 dies setmana no abonats§ 34,07#
Tai-chi 2 dies setmana abonat§ 23,58#
Tai-chi 2 dies setmana no abonat§ 34,07#
Tai-chi 1 dia setmana abonat§ 11,36#
Tai-chi 1 dia setmana no abonat§ 16,76#

4. Lloguer instal·lacions (preus/hora)§
#

Pavelló (fins 12 persones) abonat§ 21,63#
Pavelló (fins 12 persones) no abonat§ 45,48#
Pista (fins 12 persones) abonat§ 8,65#
Pista (fins 12 persones) no abonat§ 18,27#
Cada persona per sobre de 12 abonat§ 1,63#
Cada persona per sobre de 12 no abonat§ 1,78#

5. Serveis complementaris§
#

5.1. Servei mèdic§ #
Consulta mèdica prescripció exercicis abonats§ 22,61#
Consulta mèdica prescripció exercicis no abonats§ 38,47#
Consulta mèdica abonats Tarja Rosa§ 14,90#
Consulta mèdica no abonats Tarja Rosa§ 25,52#
Electrocardiograma abonats§ 20,12#
Electrocardiograma no abonats§ 30,66#
Segones consultes abonats§ 13,98#
Segones consultes no abonats§ 17,94#
Programa dietètic (3 visites) abonat§ 18,10#
Programa dietètic (3 visites) no abonat§ 26,42#
Seguiment dietètic (3 visites) abonat§ 15,68#
Seguiment dietètic (3 visites) no abonat§ 23,61#
Massatge abonats§ 16,98#
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Massatge no abonats§ 22,93#
Massatge abonats 5 sessions§ 75,65#
Massatge no abonats 5 sessions§ 101,90#
Drenatge limfàtic abonat§ 33,85#
Drenatge limfàtic no abonat§ 45,60#
Drenatge limfàtic abonats 5 sessions§ 151,69#
Drenatge limfàtic no abonats 5 sessions§ 204,61#
Reflexoteràpia podal abonat§ 33,85#
Reflexoteràpia podal no abonat§ 45,60#
Reflexoteràpia podal abonat 5 sessions§ 151,69#
Reflexoteràpia podal no abonat 5 sessions§ 204,61#
Servei Fisioterapeuta abonats§ 22,69#
Servei Fisioterapeuta no abonats§ 28,42#
Consulta Fisioterapeuta abonats§ 12,22#
Consulta Fisioterapeuta no abonats§ 15,30#
Servei Fisioterapeuta abonats 3 sessions§ 63,82#
Servei Fisioterapeuta no abonats 3 sessions§ 72,46#
Servei Fisioterapeuta abonats 5 sessions§ 106,37#
Servei Fisioterapeuta no abonats 5 sessions§ 120,78#
5.2. Altres serveis§ #
Duplicat carnet perdut abonat§ 5,57#
Duplicat carnet perdut no abonat§ 5,57#
Còpia clau perduda abonat§ 8,43#
Còpia clau perduda no abonat§ 8,43#
Lloguer de tovallola abonat§ 1,46#
Lloguer de tovallola no abonat§ 1,63#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pistes Poliesportives Parc Joan Miró§ #
Usos esportius§

#
Centres Ensenyament públics§ 10,49#
Centres Ensenyament privats§ 15,74#
Promoció Esportiva infantil extraescolar§ 10,49#
Lloguer pistes clubs§ 20,98#
Lloguer pistes altres§ 25,18#

Usos no esportius§
#

Hora de pista poliesportiva (mínim 4 hores)§ 131,13#
Hora extra de personal§ 31,47#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Complex Esportiu Municipal Fort Pienc§ #

Lloguers§
#

Entrenament clubs afeccionats§ 24,56#
Entrenament clubs afeccionats sotapont§ 11,05#
Entrenament clubs futbol base.§ 12,26#
Entrenament clubs futbol base sotapont§ 6,46#
Competició clubs afeccionats (de les 10:00-12:00 h)§ 52,56#
Competició clubs afeccionats (de les 12:00-14:00 h)§ 64,94#
Competició clubs afeccionats. Altres horaris§ 39,43#
Competició clubs futbol base§ 18,43#
Competició clubs futbol 7§ 16,24#
Lloguer escolar horari lectiu (1/2 camp)§ 10,49#
Lloguer sota pont (preu hora)§ 50,00#
Lloguer pista bàsquet (preu hora)§ 30,00#
Lloguer camp gran (preu hora)§ 68,92#
Lloguer futbol 7 (preu hora)§ 65,00#
Entrades puntuals / estiu§ #
Entrada puntual estiu infantil (de 3 a 17 anys)§ 2,00#
Entrada puntual estiu (a partir de 18 anys)§ 3,00#
Abonament setmanal estiu infantil (de 3 a 17 anys)§ 7,50#
Abonament setmanal estiu (a partir de 18 anys)§ 12,50#

Usos no esportius§
#

Hora camp de futbol (mínim 3 hores)§ 116,81#
Hora personal§ 28,67#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

§ EUR#

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC§
#

Centre Esportiu Municipal la Bordeta§ #
1. Serveis per a abonats§

#
1.1. Despeses d'inscripció§ #
Despeses d'inscripció (a)§ 60,00#
1.2. Quotes mensuals d'abonament§ #
Menors de 6 anys§ gratuït#
De 6 a 16 anys§ 14,06#
Més de 16 anys (a)§ 35,20#
Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda§ 21,09#
Posseïdors de targeta rosa§ 10,55#
A partir del 3r membre de la mateixa família§ 21,09#
1.3. Entrades puntuals§ #
Menors de 6 anys§ gratuït#
De 6 a 16 anys§ 8,39#
Majors de 16 anys§ 12,38#
Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda§ 8,24#
Posseïdors de targeta rosa§ 6,50#

2. Lloguer de la pista poliesportiva§
#

(Preu / hora)§ #
2.1. Educació física escolar§ #
(Pista sencera)§ #
Escoles públiques sense instal·lació§ 0,00#
Escoles privades o concertades§ 25,70#
(1/2 de pista)§ #
Escoles públiques sense instal·lació§ 0,00#
Escoles privades o concertades§ 8,54#
2.2. Escoles d'iniciació, entrenaments i competició§ #
(Pista sencera)§ #
Escoles d'iniciació i promoció§ 33,20#
Entrenament de 12 a 18 anys§ 34,23#
Entrenament més de 18 anys§ 43,42#
Competició de 12 a 18 anys§ 43,42#
Competició més de 18 anys§ 48,68#
(1/2 de pista)§ #
Escoles d'iniciació i promoció§ 14,44#
Entrenament de 12 a 18 anys§ 15,09#
Entrenament més de 18 anys§ 21,64#
Competició de 12 a 18 anys§ 21,64#
Competició més de 18 anys§ 27,91#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
2.3. Il·luminació artificial§ #
Pista sencera§ 5,07#
1/3 de pista§ 2,54#

3. Altres lloguers§
#

3.3. Altres serveis (Preu / any)§ #
Armariet gran§ 69,70#
Armariet petit§ 34,74#
gàbia material esportiu gran§ 88,28#
gàbia material esportiu petita§ 71,90#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
4. Activitats aquàtiques dirigides§

#
4.1. Activitat aquàtica escolar i col·lectius (Per sessió)§ #
Infantil de 6 a 14 anys§ 2,81#
Joves de 15 a 25 anys§ 2,98#
Més de 25 anys§ 3,19#
Gent gran més de 65 anys§ 2,81#
Altres§ 3,24#
4.2. Cursos d'activitats aquàtiques§ #
(Preu mensual; 2 sessions / setmanals)§ #
Nadons fins a 3 anys (1 dia/setmana)§ 15,95#
Infantil§ 31,90#
Adults§ 30,25#
Gent gran més de 65 anys§ 10,05#
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Programes específics: embarassades, rehabilitació,§ 32,00#
discapacitats, altres§ #
5. Cursos d'activitats físiques§

#
5.1. Activitats bàsiques amb monitor§ #
(preu mensual 2 sessions/set)§ #
Manteniment infantil de 6 a 16 anys§ 15,36#
Manteniment joves i adults§ 15,36#
Manteniment majors de 65 anys§ 9,74#
5.2. Activitats específiques§ #
(estiraments, aeròbic, steps, karate, en forma, funky ...)§ #
Joves fins a 18 anys§ 21,50#
Adults més de 25 anys§ 25,65#
5.3. Programa Salut§ #
Gimnàstica correctiva§ 28,78#
Aigua-salut / correctiva aquàtica§ 31,20#
Cos i ment§ 31,20#
5.4. Entrenador personal§ #
* Entrenador personal Express 30'§ 14,00#
* Entrenador personal complet 60'§ 27,00#
* Entrenador personal duo§ 38,00#
5.5. Vibro-fit§ #
* Sessió estàndard 30'§ 20,00#
* Sessió vibro-estètic 15'§ 10,00#
Abonats: descompte fins al 30% en totes les activitats programades§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial§ #
1. Serveis per a abonats§

#
1.1. Despeses d'inscripció§ #
* Despeses d'inscripció (a)§ 60,00#
1.2. Quotes mensuals d'abonament§ #
Noves quotes amb incorporació d'activitats físiques dirigides§ #
* Menors de 6 anys§ gratuït#
* De 6 a 16 anys§ 13,90#
* Més de 16 anys§ 34,55#
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda§ 15,38#
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda§ 21,09#
* Posseïdors de targeta rosa§ 10,60#
* A partir 3r membre mateixa família§ 20,56#
* Matins (de dl a dss. fins les 14 h.) (a)§ 22,04#
* Migdia (de dl a dss de 12 a 17 h.)§ 20,67#
* Tardes (de dl a dss a partir de 15 h.)§ 22,01#
* Nits (de dll a dv a partir de 20 h.) i caps de setmana i festius§ 20,65#
1.3. Piscina recreativa (caps de setmana)§ #
* Menors de 6 anys§ gratuït#
* De 6 a 16 anys§ 8,60#
* Més de 16 anys§ 12,79#
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda§ 8,37#
* Posseïdors de la targeta rosa§ 5,97#
1.4. Entrades puntuals§ #
* Menors de 6 anys§ gratuït#
* Menors de 16 anys§ 6,00#
* Majors de 16 anys§ 9,50#
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda§ 6,03#
* Posseïdors de targeta rosa gratuïta§ 4,20#

2. Lloguer de la pista poliesportiva§
#

(Preu / hora)§ #
2.1. Educació física escolar§ #
(Pista sencera)§ #
* Escoles públiques sense instal·lació§ Gratuït#
* Escoles privades o concertades§ 25,70#
(1/3 de pista)§ #
* Escoles públiques sense instal·lació§ Gratuït#
* Escoles privades o concertades§ 8,50#
2.2. Escoles d'iniciació i entrenaments§ #
(Pista sencera)§ #

§ EUR#

* Escoles d'iniciació i promoció§ 33,20#
* Entrenament de 12 a 18 anys§ 34,20#
* Entrenament de majors de 18 anys§ 43,40#
(1/3 de pista)§ #
* Escoles d'iniciació i promoció§ 14,40#
* Entrenament de 12 a 18 anys§ 15,05#
* Entrenament de majors de 18 anys§ 21,60#
2.3. Competicions§ #
(Pista sencera)§ #
* Competició de 12 a 18 anys§ 43,40#
* Competició de majors de 18 anys§ 48,65#
(1/3 de pista)§ #
* Competició de 12 a 18 anys§ 21,60#
* Competició de majors de 18 anys§ 27,90#
2.4. Il·luminació artificial (IVA inclòs)§ #
* Pista sencera b§ 7,05#
* 1/3 de pista b§ 2,95#

3. Altres lloguers§
#

3.1. Piscina recreativa (Preu / hora)§ #
* Ús de 3 carrers (A determinar per la direcció segons disponibilitat)§ 94,80#
3.2. Rocòdrom (federats) (Preu / ús)§ #
* Grups de persones abonades§ 7,03#
* Grups de persones no abonades§ 10,49#
* Individual persones abonades§ 2,00#
* Individual persones no abonades§ 3,51#
3.3. Altres serveis (Preu / any)§ #
* Armariet gran b§ 69,70#
* Armariet petit b§ 34,74#
* Gàbia material esportiu (gran) b§ 88,28#
* Gàbia material esportiu (petita) b§ 71,90#

4. Activitats aquàtiques§
#

4.1. Activitats aquàtiques escolars i per a col·lectius§ #
(preu/sessió i participant)§ #
* Infantil de 6 a 14 anys§ 2,81#
* Joves de 15 a 25 anys§ 2,98#
* Majors de 25 anys§ 3,19#
* Majors de 65 anys§ 2,81#
* Altres§ 3,24#
4.2. Cursos d'activitats aquàtiques§ #
(Preu mensual 2 sessions/ set)§ #
* Nadons fins a 3 anys (1 sessió setmanal)§ 15,95#
* Preinfantil de 3 a 5 anys§ 31,90#
* Més de 6 anys i adults§ 30,25#
* Majors de 65 anys§ 10,05#
* Programes específics (embarassades, rehabilitació,...)§ 32,00#

5. Cursos d'activitats físiques§
#

5.1. Gimnàstica i manteniment (preu mensual 2 sessions/ set)§ #
* Infantil de 6 a 16 anys§ 15,36#
* Joves i adults§ 15,36#
* Majors de 65 anys§ 9,74#
5.2. Esports específics§ #
* Joves fins 18 anys§ 21,50#
* Majors de 25 anys§ 25,65#
5.3. Programa Salut§ #
* Gimnàstica correctiva§ 28,78#
* Aigua-Salut / correctiva aquàtica§ 31,20#
* Cos i ment§ 31,20#
5.4. Entrenador personal§ #
* Entrenador personal Express 30'§ 14,00#
* Entrenador personal complet 60'§ 27,00#
* Entrenador personal duo§ 38,00#
5.5. Vibro-fit§ #
* Sessió estàndard 30'§ 20,00#
* Sessió vibro-estètic 15'§ 10,00#

Abonats: descompte fins al 30% en totes les activitats programades§ #
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Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta. #
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:#
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/com-
provar-ne aquest document renovat.#

Estadi Municipal d'Atletisme Joan Serrahima§ #
Abonaments i entrades§

#
Passis Individuals (anuals)§ #
Entre 5 i 16 anys§ 100,06#
Entre 17 i 64 anys§ 189,11#
Més de 65 anys§ 80,54#
Suplement Sala Coberta Entrenament§ #
Per a passi anual§ 88,82#
Per a entrades puntuals§ 1,75#
Entrades Puntuals§ #
Entrada puntual§ 4,90#
Entrades 10 usos entre 5 i 64 anys§ 37,86#
Entrades 10 usos més de 65 anys§ 21,05#

Lloguer d'espais pista atletisme§
#

Escoles§ #
Educació física (30 alumnes) preu/hora§ 20,71#
Festivals i Actes (3 hores)§ 269,93#
Material§ 58,42#
Clubs i col·lectius§ #
Entrenaments (20 esportistes) preu/hora§ 24,34#
Competicions (3 hores)§ 328,40#
Material§ 72,49#

Gespa central§
#

Escoles§ #
Educació física (30 alumnes) preu/hora§ 23,05#
Competicions (25 esportistes) / 2 hores§ 52,27#
Material§ 58,42#
Clubs i col·lectius entrenaments§ #
Absolut i Veterà (25 esportistes) preu/hora§ 58,49#
Categories inferiors (30 esportistes) preu/hora§ 28,17#
Clubs i col·lectius Competicions§ #
Absolut Sènior i Veterans (1 partit) - 2 hores§ 113,03#
Categories inferiors (1 partit) - 2 hores§ 56,46#
Megafonia§ 40,00#
Quan la reserva sigui per tota a la temporada s'aplicarà un 10% de descompte en
les tarifes de lloguer dels espais#
Altres§

#
Sessió fotogràfica§ 60,08#
Sessió filmació preu/hora§ 346,09#
Sessió filmació per 5 hores§ 1.297,82#
A partir de la 6ª hora de filmació - preu/hora§ 216,30#
Personal dissabtes i festius§ 21,43#
Megafonia§ 40,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Pau Negre Parc del Migdia§ #
1. Pista d'atletisme§

#
1.1. Escoles i entitats§ #
Escoles i entitats màxim 30 alumnes§ 25,75#
competicions (2 hores)§ 223,85#
1.2. Abonats§ #
Adults > de 16 anys§ 23,35#
Infantils de 6 a 15 anys§ 16,65#
Entrada puntual§ 6,10#
1.3. Il·luminació§ #
encesa 50%, preu/hora§ 11,85#
encesa 100%, preu hora§ 23,70#

2. Camp de gespa§
#

2.1. Escoles i entitats§ #
Escoles i entitats màxim 30 alumnes§ 26,85#
2.2. Competicions§ #

§ EUR#

Benjamí, aleví, infantil,cadet§ 62,90#
Juvenil, junior, sènior, màster§ 144,25#
2.3. Entrenaments§ #
Benjamí, aleví, infantil,cadet§ 31,90#
Juvenil, junior, sènior, màster§ 63,20#
2.4. Lloguer futbol 7 (preu camp)§ #
Lloguer camp per futbol 7§ 91,75#
2.5. Il·luminació§ #
encesa 50%, preu/hora§ 11,85#
encesa 100%, preu hora§ 23,70#

3. Escoles esportives§
#

3.1. Escola Municipal d'hoquei (2 sessions/set)§ 150,00#
(preus per temporada d'octubre a juny)§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Escola Municipal d'Hípica la Foixarda§ #
1. Activitat puntual§

#
1.1. Escoles i Escoles d'Iniciació Esportiva (1h /set)§ #
Grup escolars i col·lectius (hora nen)§ 11,14#
Bateig d'hípica d 7 a 14 anys§ 14,97#
Bateig d'hípica adults > 14 anys§ 18,11#
Passeig amb ponis (20 minuts)§ 4,65#
1.2. Classes puntuals (1h/set)§ #
1 sessió de 7 a 14 anys§ 17,30#
1 sessió adults > de 14 anys§ 18,71#
10 sessions de 7 a 14 anys§ 157,79#
10 sessions adults > de 14 anys§ 167,90#
1.3. Cursos d'equitació (1h/set)§ #
Escola Municipal d'Hípica 2 dies set. 7 a 14 anys b§ 99,88#
Abonaments mensuals 2 dies set. adults > 14 anys b§ 112,50#
Escola Municipal d'Hípica 1 dia set. 7 a 14 anys b§ 50,44#
Abonaments mensuals 1 dia set. adults > 14 anys b§ 57,81#
Despeses d'inscripció§ 33,52#

2. Activitat curs escolar (1h/set)§
#

1 sessió setmanal (preu temporada/nen)§ 216,63#

3. Lloguers§
#

3.1. Lloguer de box (mensual)§ #
lloguer de box + 1 classe§ 369,39#
lloguer de box + 6 classes§ 548,49#
Benes de descans§ 44,77#

4.Curs salt§
#

Curs de salt 7 a 14 anys§ 80,95#
Curs de salt mes de 14 anys§ 92,79#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Camps de Futbol Municipals del Districte de Sants-Montjuïc#

1. Lloguer camp de futbol§
#

Camp de sorra§ #
* Entrenament en mig camp§ 13,46#
* Competició§ 23,70#
Camp de gespa§ #
* Entrenament en mig camp§ 40,00#
* Competició§ 90,00#
Altres serveis§ #
* Llum camp sencer§ 7,00#
* Utilització d'un vestidor sense ús del camp§ 6,46#

Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
1. Els centres docents i les escoles d'iniciació esportiva, tindran un descompte de

fins el 50% del cost de l'activitat.#
2. Les activitats de futbol base (fins a la categoria de juvenil, inclosa), tindran un

descompte del 20% del cost de l'activitat.#
3. Els contractes de temporada (com a mínim 6 mesos de durada), tindran un des-

compte del 10% del cost de l'activitat.#
4. El preu de l'entrenament del camp sencer tindrà un increment del 50% del preu

de mig camp d'entrenament, en el ben entès que es tracta de l'entrenament d'un
sol equip en tot el camp, no de dos o més equips.#

5. El cost de la llum artificial per a mig camp, serà el 50% del cost especificat per
tot el camp.#

6. El lloguer esporàdic tindrà un recàrrec del 50% sobre el cost de l'activitat.#
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A partir de la temporada 2008-09, els 5 camps de futbol municipals del Districte de
Sants-Montjuïc es gestionen conjuntament com a una unitat de gestió. Aquests
camps són:#
* Camp de Futbol Municipal de la Satàlia (gespa)§ #
* Camp de Futbol Municipal Julià de Campmany§ #
* Camp de Futbol Municipal Iberia§ #
* Complex Esportiu Municipal de la Bàscula (gespa)§ #
* Camp de Futbol Municipal Eduard Aunós§ #
Pista Poliesportiva Municipal de les Tres Xemeneies§ #
1. Lloguer de la pista poliesportiva§

#
1.1. Escoles (Preu per hora)§ #
* Escoles públiques sense espai esportiu§ Gratuït#
* Escoles concertades§ 10,45#
* Iniciació esportiva externa§ 10,00#
1.2. Clubs i entitats esportives§ #
* Entrenaments (esport base)§ 13,30#
* Competició (esport base)§ 14,70#
* Entrenaments (altres categories)§ 16,12#
* Competició (altres categories)§ 17,10#

2. Altres lloguers§
#

* Vestidors§ 4,55#
* Activitats esportives diverses§ 24,91#
* Activitats de caire social i d'integració§ 10,45#
* Ús de l'aula§ 6,00#
* Ús de la pista per a actes socials lúdics§ 32,41#
* Suplement de llum a la pista§ 4,30#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Piscines Bernat Picornell§ #
1. Inscripció§

#
Despeses d'inscripció (a)§ 50,00#
Tarifa equipararada amb tot l'àmbit de Sants-Montjuïc§ #
Pagament obligatori per tots els tipus d'abonaments, a excepció de:§ #
- l'abonament per a mestres§ #
- a partir del 3r membre de la quota familiar i menor de 25 anys§ #
2. Quotes d'abonament§

#
2.1. Abonament general (quota mensual)§ #
Adult (a)§ 33,74#
Familiar1§ 20,93#
Gent gran i pensionistes2§ 16,31#
Abonats tarja rosa§ 14,58#
2.3. Abonament clubs amb seu a PBP§ 10,75#
2.4. Abonament mestres (quota íntegra)3§ #
De setembre a juny§ 65,00#
De gener a juny§ 52,01#

1 A partir del tercer membre. El 1r i el 2n, paguen la quota individual§ #
2 Categoria pensionistes: prejubilats, mestresses de casa amb el cònjuge jubilat

(encara que tinguin < 65 anys), discapacitats#
3 Aquest abonament dóna dret a utilitzar la instal·lació de dilluns a divendres, de

12,00 h a 17,00 h. No abonen despeses d'inscripció#
3. Entrades ocasionals§

#
3.1. Hivern§ #
Adult§ 9,02#
Infantil§ 5,56#
Joves§ 6,07#
Gent gran§ 5,56#
3.2. Estiu§ #
Adult§ 4,95#
Infantil§ 3,46#
Joves§ 4,90#
Gent gran§ 3,41#

4. Activitats aquàtiques§
#

4.1. Cursos d'act. Aquàtiques§ #
Preus trimestrals de 3 a 5 anys§ #

§ EUR#

1 dia/ setmana§ 34,11#
2 dies/ setmana§ 63,18#
Cursos de 2 dies/setmana 15% descompte sobre preux2§

#
Preus trimestrals de 6 anys o més§ #
1dia/setmana§ 37,99#
2 dies/ setmana§ 67,85#
Cursos de 2 dies/setmana 25% descompte sobre preux2§

#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
4.2. Cursos gent gran§ #
Preu trimestral 2 dies/setmana§ 27,57#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
4.3. Iniciació esportiva§ #
Preu trimestral 2 dies/setmana§ 51,45#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
4.4. Escola Municipal de Natació sincronitzada1§

#
Preu trimestral 3 dies/setmana§ 58,69#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
4.5. Activitats aquàtiques escolars§ #
Preu per alumne/curs§ #
Escola bressol§ 72,90#
Primària i secundaria§ 68,22#
Educació especial§ 68,22#
4.6.Escola Municipal de Tecnificació de Natació2§

#
Preu trimestral 3 dies/setmana§ 84,30#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
4.7. Activitats puntuals amb grups§ #
Preu per alumne/hora§ #
Activitats aquàtiques recreatives§ 4,95#
Activitats aquàtiques + Activitats físiques§ 8,41#
Activitat escalada§ 7,06#
1 aquest preu no inclou la taxa de tramitació de fitxa de competició que s'abonarà

apart#
2 aquest preu inclou la taxa de tramitació de fitxa de competició més les despeses

de cada competició#
5. Activitats físiques§

#
5.1. Tai txi§ #
Preu trimestral 1 dia/setmana§ 41,17#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
5.2. Iniciació als balls de saló§ #
Preu trimestral 2 dies/setmana§ 5,47#
5.3. Balls de saló§ #
Preu trimestral 1 dia/setmana§ 40,00#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
5.4.Dansa del ventre§ #
Preu trimestral 1 dia/setmana§ 63,69#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
5.5 Ioga§ #
Preu trimestral 1 dia/setmana§ 70,09#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
6. Programes de salut només abonats§

#
6.1. Serveis individualitzats de salut§ #
Prescripció de l'activitat§ 46,40#
Dietètica (8 controls)§ 44,86#
Combinat prescripció + dieta§ 74,63#
6.2. Gimnàstica correctiva§ #
fins a 64 anys (2 dies/setmana)§ 47,57#
Gent gran (2 dies/setmana)§ 20,28#
6.3. Fibromiàlgia§ #
Preu trimestral 2 dies/setmana§ 35,28#
6.4. Valoració de l'aptitud física§ #
Valoració aptitud física§ 5,84#
Valoració condició física (prova d'esforç)§ 22,29#
Valoració condició física >65 anys (prova d'esforç)§ 15,75#
(Preu revisió no abonat)§ #
Valoració condició física (prova d'esforç)§ 46,08#

Serveis per abonats i no abonats§ #
6.5. Tractament de fisioteràpia§ #
Preu 1a sessió > 65 anys§ 23,50#
Preu 1a sessió fins a 64 anys§ 25,00#
Preu sessió > 65 anys§ 16,27#
Preu sessió fins a 64 anys§ 20,78#
Abonaments 10 sessions > 65 anys§ 149,44#
Abonaments 10 sessions fins 64 anys§ 190,84#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
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6.6.Natació terapèutica§ #
Preu trimestral 2 dies/setmana§ #
de 10 a 16 anys§ 80,37#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
6.7. Prepart§ #
Preu mensual 2 dies/setmana§ 28,41#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
6.8. Servei de massatges (preu per sessió)§ #
Massatge§ 20,56#
Abonaments 10 sessions 10% descompte§ 188,79#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
6.9. Educació especial§ #
sessió de 1/2 hora setmanal - Preu anual 9 mesos§ #
de 13 a 14 anys§ 46,08#
de 15 a 24 anys§ 49,02#
més de 25 anys§ 61,26#
(Abonats 30% de descompte aprox.)§ #
9. Horari nudista§

#
Infantil (6 a 14 anys)§ 3,64#
Adult (> 15 anys)§ 5,14#
Gent gran > (65 anys)§ 3,64#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Piscines Municipals de Montjuïc§ #
1. Entrades ocasionals§

#
1.1. Estiu (piscina d'estiu)§ #
Adult§ 4,95#
Infantil > 15 anys i gent gran§ 3,41#
1.2. Entrada puntual col·lectius§ #
preu nen (responsable grup gratuït)§ 2,94#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Pistes Municipals d'Aeromodelisme de Montjuïc§ #
Quota entrada§

#
socis sèniors§ 129,31#
entrada dia§ 14,66#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Camp Municipal Rugbi la Foixarda§ #
1 - Centres Educatius i Escoles Esportives§

#
1.1. Grup classe centre educatiu (primària - secundària - preu/hora/grup§ 20,95#
1.2. Escola Esportiva promoció del rugbi (preu/hora/grup)§ 26,20#
1.3. Actes esportius puntuals promoció beisbol§ 30,00#
1.4. Grup classe centre educatiu (universitari) preu/hora/grup§ 53,50#

2 - Entrenaments i Competicions§
#

2.1. Entrenaments equips femenins (totes les categories) i categories infe-
riors (fins a juvenil inclòs) - preu/hora/grup§ 25,95#

2.2. Entrenaments equips sèniors - preu/hora/grup§ 53,50#
2.3.Competicions equips femenins (totes les categories) i categories infe-

riors (fins a juvenil inclòs) - preu/hora§ 51,90#
2.4. Competicions categories inferiors (infantil, aleví i benjamí -

preu/hora)§ 25,95#
2.5. Competicions equips sèniors - preu/hora§ 102,80#

3 - Altres§
#

3.1. Actes esportius - No rugbi - preu/hora§ 157,00#
3.2. Actes no esportius - preu /hora§ 314,01#

4- Il·luminació§
#

4.1. Encesa 50% - preu/hora§ 6,05#
4.2. Encesa 100% - preu /hora§ 11,60#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp Municipal Beisbol Carlos Perez de Rozas§ #
1 - Centres Educatius i Escoles Esportives§

#
1.1. Grup classe centre educatiu§ 20,60#
(primària - secundària - preu/hora/grup)§ #
1.2. Escola Esportiva promoció del beisbol§ 25,00#
(preu/hora/grup)§ #
1.3. Actes esportius puntuals promoció beisbol§ 30,00#
(preu/hora)§ #
2 - Entrenaments i Competicions§

#

§ EUR#

2.1.1. Entrenaments equips femenins i§ 11,75#
categories inferiors (fins a juvenil inclòs)§ #
preu/hora/grup§ #
2.1.2. Entrenaments equips sèniors§ 19,80#
preu/hora/grup§ #
2.1.3. Competicions equips femenins i§ 36,75#
categories inferiors (fins a juvenil inclòs)§ #
preu/hora§ #
2.1.4. Competicions equips sèniors - preu/hora§ 61,80#

3 - Túnels de Bateig (Clubs de beisbol)§
#

3.1. Entrenaments equips femenins i categories inferiors (fins a juvenil
inclòs)§ 5,60#

preu/hora§ #
3.2. Entrenaments equips sèniors - preu/hora§ 7,10#

4 - Il·luminació§
#

4.1. Encesa 50% - preu/hora§ 6,10#
4.2. Encesa 100% - preu/hora§ 12,20#

5 - Vestidors§
#

5.1 Us exclusiu vestidor. Preu / vestidor§ 20,00#

6 - Camp de Softbol Montjuïc 2§
#

Entrenament i competicions equips sèniors§ 15,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Tennis Municipal Montjuïc§ #
1. Quotes d'abonament§

#
1.1. Adults§ #
Trimestral§ 154,90#
1.2. Infantil§ #
Trimestral§ 81,40#

2. Escola de tennis (setembre- juny)§
#

2.1. dissabtes§ #
9.00-10.30h i 10,30-12.00h§ 18,00#
9.00-12.00h§ 33,60#
2.2. 18.00-19.30h / 19.30-21.00h§ #
2 dies /setmana§ 30,00#
3 dies / setmana§ 41,90#
5 dies setmana§ 65,90#
2.3. 18.00-21.00h§ #
2 dies /setmana§ 41,90#
3 dies / setmana§ 53,90#
5 dies setmana§ 77,90#

3. Lloguers nou§
#

3.1. pilotes 1h§ 6,00#
3.2 pilotes 2h§ 4,80#
3.3. pilotes 3h§ 2,10#
3.4. llum 1h§ 4,80#
3.5. ús de pista§ 1,50#
3.6.pista 2 persones / 1 hora§ 15,00#
3.7. pista 4 persones / 1 hora§ 20,00#
3.8. entrada puntual§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

DISTRICTE DE LES CORTS§
#

Centre Esportiu Municipal les Corts§ #

1. Abonats§
#

1.1. Despeses d'inscripció§ #
Infantil - Tarja rosa§ 37,59#
Familiar - Campus§ 64,93#
Adult - Hores Vall (a)§ 83,16#
Revisió mèdica No soci§ 42,05#
Revisió mèdica obligatòria Soci§ 29,64#
Carnet obligatori b§ 4,36#
1.2. Abonaments mensuals§ #
Gent Gran Matí *§ 20,17#
Tarja Rosa§ 23,13#
Infantil (6-15 anys)§ 25,73#
Familiar (3r membre)§ 31,16#
Campus§ 28,37#
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Tot el dia§ 46,68#
Hores vall (de 07 a 13 h i de 15 a 17 h) (a)§ 37,37#
Empresa tot el dia§ 42,98#
Empresa hores vall (de 07 a 13 i de 15 a 17 h)*§ 33,84#
Manteniment§ 12,57#

* Quota només per Socis que en data 31-12-01 ja en gaudien§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta. Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:. #
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud#
Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/comprovar-ne aquest document renovat.#
Despeses de devolució de rebuts§ 3,43#
Transferència quota§ gratuït#

2. Activitats aquàtiques escolars§
#

Preu per alumne/curs§ #
Escola Bressol / Parvulari 1er. (10 nens)§ 114,86#
Primària i Secundària (12 nens)§ 99,95#

3. Cursos d'activitats aquàtiques§
#

3.1. Preus Trimestrals (2 sess./set.)§ #
Infantil (3-5 anys) Soci§ 83,13#
Infantil (3-5 anys)§ 105,93#
Infantil (6-14 anys) Soci§ 64,91#
Infantil (6-14 anys)§ 88,85#
Adults (+ 14 anys) Soci§ 64,91#
Adults (+ 14 anys)§ 88,85#
Nadons Soci§ 88,85#
Nadons§ 117,34#
3.2. Preus Trimestrals (1 sess./set)§ #
Infantil (3-5 anys) Soci§ 45,79#
Infantil (3-5 anys)§ 56,07#
Infantil (6-14 anys) Soci§ 35,75#
Infantil (6-14 anys)§ 48,87#
Adults (+ 14 anys) Soci§ 35,75#
Adults (+ 14 anys)§ 48,87#
Nadons Soci§ 48,87#
Nadons§ 64,53#

4. Cursos d'activitats internes§
#

4.1. Preus Mensuals EIE§ #
1 dia/setmana Socis*§ 11,68#
1 dia/setmana No Socis§ 15,89#
2 dia/setmana Socis *§ 21,50#
2 dia/setmana No Socis§ 27,22#
* Preus soci: 1r curs gratuït. A partir del 2n curs seran aquests preus.§ #
4.2. Preus Trimestrals Activitats Complementàries§ #
Ioga Socis 1dia/setmana§ 27,34#
Ioga No socis 1 dia/setmana§ 54,67#
Ioga Socis 2 dies/setmana§ 54,67#
Ioga No socis 2 dies/setmana§ 109,35#
Tai-txí Socis 2 dies/setmana§ 54,67#
Tai-txí No socis 2 dies/setmana§ 109,35#
Kuk Sool Won 3 dies/setmana Soci§ 56,07#
Kuk Sool Won 3 dies/setmana No Soci§ 60,75#
Ball de saló, Dansa del ventre i Altres Socis 1 dia/setmana§ 77,47#
Ball de saló, Dansa del ventre i Altres No Socis 1 dia/setmana§ 107,05#
Dansa del ventre 1 dia/setmana Soci§ 107,05#
Dansa del ventre 1 dia/setmana No Soci§ 124,04#
Hip Hop 2 dies/setmana Soci§ 112,15#
Hip Hop 2 dies/setmana Soci§ 140,19#
Aikido 1 dia/setmana Soci§ 131,16#
Aikido 1 dia/setmana No Soci§ 147,62#
Kickboxing 1 dia/setmana Soci§ 82,01#
Kickboxing 1 dia/setmana No Soci§ 102,50#
Kickboxing 2 dia/setmana Soci§ 131,16#
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Kickboxing 2 dia/setmana No Soci§ 147,62#
Osteoporosis 2 dies/setmana Soci§ 73,54#
Osteoporosis 2 dies/setmana No Soci§ 94,12#
Pilates 1 dia/setmana Soci§ 102,53#
Pilates 1 dia/setmana No Soci§ 113,89#
Psicomotricitat 2 dies/setmana Soci§ 64,49#
Psicomotricitat 2 dies/setmana No Soci§ 126,45#
Curs "especial" Socis 1dia/setmana (10 sessions)§ 102,52#
Curs "especial" No socis 1 dia/setmana (10 sessions)§ 113,92#

6. Entrades ocasionals§
#

Entrada puntual§ 9,81#

7. Altres§
#

Entrenament personal 1h Soci (EP, fisioteràpia, pilates)§ 39,61#
Entrenament personal 1h No Soci (EP, fisioteràpia, pilates)§ 47,53#
Lloguer taquilla taquiparc (preu/trimestre) b§ 25,21#
Lloguer taquilla vestidor petita (preu/trimestre) b§ 39,93#
Lloguer taquilla gran vestidor (preu/trimestre) b§ 43,09#
Lloguer taquilla extra gran (preu/trimestre) b§ 48,41#
Tovallola ús puntual b§ 0,86#
Festes d'aniversari per nens (preu per unitat) mínim 10 b§ 13,36#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Complex Esportiu Municipal Arístides Maillol§ #
Camp de futbol§

#
Promoció esportiva i escoles§ 10,00#
Competició juvenils en avall§ 20,00#
Competició altres equips§ 45,00#
Entrenaments mig camp§ 10,00#
Enllumenat entrenament (mig camp)§ 7,50#
Enllumenat per competició§ 15,00#
Competició futbol -7§ 90,00#
Competició futbol -7 (mig camp) juvenils en avall§ 30,00#

Pista esportiva§
#

Promoció esportiva i escoles§ 6,65#
Competició juvenils en avall§ 15,50#
Competició altres equips§ 34,00#
Enllumenat§ 8,00#

Activitats extraordinàries§
#

Contractació d'espais§ 650,00#
Activitat o muntatge dintre d'horari§ 63,00#
Activitat o muntatge en hores extres§ 96,50#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pistes Poliesportives Municipals les Corts§ #
Lloguer pista poliesportiva§

#
Curs escolar/Entrenament d'iniciació amb 1 vestuari§ 15,00#
Entrenaments equips juvenils i inferiors amb 1 vestuari§ 18,60#
Entrenaments altres equips amb 1 vestuari§ 23,00#
Competició equips juvenils inferiors 2 vestuaris§ 21,00#
Competició altres equips reserva de 2 vestuaris§ 25,50#
Lloguer ocasional pista 1 vestuari§ 34,40#
Lloguer instal·lació per actes no esportius§ 16,80#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pavelló Municipal l'ILla§ #
Lloguers§

#
Curs escolar / Iniciació esportiva sense vestidor§ 6,66#
Curs escolar / Iniciació esportiva amb vestidor§ 13,43#
Entren. Juvenil i inferiors amb 1/3 de pista i vestidor§ 14,58#
Entren. Juvenil i inferiors amb 2/3 de pista i vestidor§ 22,92#
Entren. Juvenil i inferiors amb pista sencera i vestidor§ 29,21#
Entren. Altres equips amb 1/3 de pista i vestidor§ 23,13#
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Entren. Altres equips amb 2/3 de pista i vestidor§ 37,08#
Entren. Altres equips amb pista sencera i vestidor§ 48,46#
Entren. Altres equips amb pista sencera i 2 vestidors§ 56,28#
Competició pista sencera i 2 vestidors§ 58,48#
Competició en 1/3 de pista i 2 vestidors§ 23,39#
Reserva vestidor§ 11,80#
Lloguer ocasional pista sencera i vestidor§ 75,32#
Lloguer ocasional pista sencera i 2 vestidors§ 79,78#
Lloguer ocasional 1/3 de pista i vestidor§ 17,83#
Lloguer ocasional 1/3 de pista i 2 vestidors§ 26,75#
Lloguer Instal·lació per actes no esportius (Festes i Revetlles no incloses)§ 168,73#
Lloguer Sala de Juntes a Entitats del Districte§ 6,56#
Lloguer Sala de Juntes per altres Entitats§ 13,01#
Lloguer Sala de Juntes per cursos de formació§ 21,77#

Serveis addicionals§
#

Lloguer bateco§ 1.259,43#
Hora de llum artificial.§ 6,45#
1/4 d'hora de llum artificial.§ 1,63#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI§
#

Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda§ #
Inscripció§

#
Matricula (cursetistes SAM)§ 74,00#
Matricula (M-15)§ 55,50#
Matricula descompte 50% (M-10)§ 37,00#

Quotes§
#

Quota adult§ 46,00#
Quota infantil§ 30,00#
Cadira de rodes§ 23,00#
Quota manteniment§ 7,00#
Quota familiar§ #
2 membres infantils§ 54,00#
1 infant i 1 adult§ 67,00#
2 membres adults§ 78,00#
3 membres§ 87,00#

Cursets§
#

Iniciació adults (bimensual)§ 110,00#
Iniciació intensiu juliol§ 110,00#
Cursets nens (mensual)§ 25,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Can Caralleu§ #
Inscripcions§

#
Infantil§ 65,65#
Adult tot el dia§ 65,65#
Matinal (a)§ 43,83#
Nocturn§ 43,83#
Cap de setmana§ 43,83#
Familiar (amb 1 fills fins a 16 anys)§ 65,65#
Familiar (amb 2 fills)§ 65,65#
Familiar (amb 3 ó més fills)§ 65,65#
Targeta rosa§ gratuïta#

Abonaments§
#

Infantil§ 21,45#
Adult tot el dia§ 37,94#
Matinal (a)§ 25,47#
Nocturn§ 25,47#
Cap de setmana§ 25,47#
Familiar (amb 1 fill)§ 70,09#
Familiar (amb 2 fills)§ 81,50#
Familiar (amb 3 ó més fills)§ 94,11#
Targeta rosa§ 17,48#
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A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:#
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/com-
provar-ne aquest document renovat#

Lloguer espais§
#

Lloguer pavelló§ 50,00#
Lloguer fut-sala formigó§ 30,70#
1h llum fut-sala formigó b§ 7,07#
Lloguer fut-sala gespa§ 38,69#
1h llum fut-sala gespa/futbol 7 b§ 11,55#
Lloguer fut-7§ 54,21#
Lloguer futbol II§ 76,96#
1h llum futbol II b§ 15,39#
Lloguer futbol competició§ 119,49#
Lloguer tennis abonats§ 4,39#
1h llum tennis b§ 1,51#
Lloguer Pàdel abonats§ 8,79#
1h llum Pàdel b§ 1,51#

A aquests imports cal afegir l'iva amb el tipus reduït.§ #
(b) a aquests imports cal afegir l'iva amb el tipus general.§ #
Entrades puntuals§

#
Entrada de dia amb activitats dirigides incloses§ 10,09#
Infantil§ 4,30#

Wellness personalitzat§
#

Entrenador personal individual 1h/set§ 136,82#
Entrenador personal individual 1,5h/set§ 200,47#
Entrenador personal individual 2 h/set§ 260,84#
Entrenador personal individual 2,5 h/set§ 321,50#
Entrenador personal individual 3 h /set§ 372,90#

Activitats dirigides aquàtiques§
#

Natació nadons - 1 dia per setmana 30'§ 16,54#
Natació nadons - 1 d/setm 30'no abonats§ 22,71#
Natació nadons - 2 dia per setmana 30'§ 31,45#
Natació nadons - 2 d/setm 30'no abonats§ 42,71#
Natació infantil (2-5 anys) -1 dia per setmana 45'§ 16,54#
Natació infantil (2-5 anys) - 1 d/set 45'no abonats§ 22,71#
Natació infantil (2-5 anys) - 2 dies per setmana 45'§ 31,45#
Natació infantil (2-5 anys) - 2 d/set 45'no abonats§ 42,71#
Natació infantil (6-12 anys) -2 dies per setmana 45'§ 26,07#
Natació infantil (6-12 anys) -2 d/set 45'no abonats§ 35,51#
Natació infantil (6-12 anys) -1 dia setmana 45'§ 13,74#
Natació infantil (6-12 anys) -1 d/set 45'no abonats§ 18,79#
Natació joves - 1 dia setmana§ 13,74#
Natació joves - 1 dia setmana no abonats§ 18,79#
Natació adults - 1 dies per setmana 45'§ 13,74#
Natació adults - 2 dies per setmana 45'§ 26,07#
Natació adults - 2 dies per setmana 1h entrenament§ 35,98#
Classe particular/terapèutica natació 1 h setmana§ 60,28#
Classe part./terapeutica natació 1h setm. no abonat§ 64,95#
Classe particular/terapèutica natació infants 1 h setm.§ 55,89#
Classe particular/terapèutica natació infants 1 h setmana no abonat§ 60,56#

Escoles esportives§
#

Psicomotricitat/Poliesportiu - 2 dies setmana 1 h§ 28,50#
Psicomotricitat/Poliesportiu - 2 dies setmana 1 h no abonats§ 38,83#
Iniciació BSQ/fut-sala- 2 dies setmana 1 h§ 28,50#
Iniciació BSQ/fut-sala- 2 dies setmana 1 h no abonats§ 38,83#
Jazz- 2 dies setmana 1 h§ 28,50#
Jazz- 2 dies setmana 1 h no abonats§ 38,83#
Futbol/Bàsquet/Volei - 2 dies setmana + competició§ 32,71#
Futbol/Bàsquet/Volei - 2 dies setmana + competició no abonats§ 44,11#
Judo 2dies setmana 1h§ 32,71#
Judo 2dies setmana 1h no abonats§ 44,11#
Esplai esport i natura 1h§ 21,45#
Esplai esport i natura 1h no abonat§ 29,25#
Funky hip-hop 2 dies/set d'1h§ 14,72#
Funky hip-hop 2 dies/set d'1h no abonats§ 25,37#
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KNK sport (activitat poliesportiva) 2d/set 1h§ 14,72#
KNK sport (activitat poliesportiva) 2d/set 1h no abonats§ 25,37#

Activitats dirigides§
#

activitats adults en sec§ #
Balls de saló 1 d/set 1 h 30'§ 21,59#
Balls de saló, 1 d/set 1 h 30'no abonats§ 34,11#
Ritmes llatins 1d/set 1h abonat§ 14,72#
Ritmes llatins 1d/set 1h no abonat§ 22,80#
Dansa del ventre i sevillanes 1 d/set 1 h 30'§ 21,59#
Dansa del ventre i sevillanes 1 d/set 1 h 30'no abonats§ 34,11#
Line Dance 1d/setmana 1h 30'abonat§ 33,36#
Line Dance 1d/setmana 1h 30'no abonat§ 41,82#
Programa maternal§ #
Preparació física pre-part 2 d/set 1h abonat§ 26,26#
Recuperació post-part 2 d/set 1h abonats§ 38,32#
Massatge per nadons§ 23,93#
Massatge per nadons, no abonat§ 32,66#
Servei mainadera, 5 tiquets§ 18,41#
esports de muntanya§ #
Manteniment físic - 1 dia a la setmana 1h 30'§ 18,36#
Manteniment físic - 2 dies a la setmana 1h 30'§ 29,58#
Manteniment físic - 3 dies a la setmana 1h 30'§ 37,06#
Manteniment físic - 4 dies a la setmana 1h 30'§ 42,90#
Entrenament dirigit i programat- 6 dies a la setmana 1h 30'§ 57,38#
tennis§ #
Infantil 1 dia a la setmana 1 h§ 24,25#
Infantil 2 dies a la setmana 1 h§ 40,93#
Infantil 1 dia a la setmana 1 h 30'§ 31,21#
Infantil mini tennis 1 dia a la setmana 1 h§ 21,78#
Adults 1 dia a la setmana 4 pers/pista 1h§ 29,94#
Adults 1 dia a la setmana 2 pers/pista 1h§ 56,68#
Adults 1 dia a la setmana 1 pers/pista 1h§ 113,22#
pàdel§ #
Adult 1 d/set 1pers/pista 1h abonats§ 91,36#
Adult 1 d/set 2pers/pista 1h abonats§ 60,56#
Adult 1 d/set 3pers/pista 1h abonats§ 45,75#
Joves, 1dia/setmana, 1h§ 36,03#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Municipal de Tennis Taula Reina Elisenda§ #
Abonaments§

#
Inscripció federat§ 24,00#
Inscripció no federat§ 36,00#
Abonaments trimestrals§ #
adult§ 37,00#
> 60 anys§ 27,00#
< 15 anys§ 22,00#

Lloguer puntual§
#

Federat§ 2,80#
No federat§ 3,50#
Grups sense monitor§ #
8-11 persones§ 3,00#
12-20 persones§ 2,60#
> 21 persones§ 2,20#

Escoles§
#

Iniciació >11 anys§ #
inscripció no abonats§ 32,00#
trimestre§ 70,50#
Promoció 11-18 anys§ #
inscripció no abonats§ 36,00#
trimestre§ 80,00#
Adults§ #
inscripció no abonats§ 36,00#
trimestre§ 81,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Putxet§ #
Abonaments§

#
* Matins§ #
- Quota mensual (a)§ 34,11#
* Tot el dia§ #
- Menors de 5 anys§ gratuït#
- Adult§ 46,26#

§ EUR#

- Adult col·lectius§ 34,11#
- Gent Gran§ 31,84#
- Infantil (<16 anys)§ 31,34#
- 3r familiar i posteriors§ 31,84#
- Targeta Rosa§ 24,26#
* Cap de setmana§ #
- Quota mensual§ 34,11#
Quota inscripció§ #
Adult (a)§ 75,81#
> 64 anys§ 53,07#
De 6 a 15 anys§ 37,90#
3r Familiar§ 35,43#
Targeta Rosa i discapacitats§ 37,90#

Entrada puntual§
#

- Infantil de 6 a 14 anys§ 6,06#
- Gent gran a partir de 65 anys§ 6,06#
- Adults§ 9,10#

Cursets de natació§
#

Escoles§ #
* Petits (de P-2 a P-5)§ #
- Quota 1 dia a la setmana / anual§ 130,06#
* Infantil (de 6 a 12 anys)§ #
- Quota 1 dia a la setmana/ anual§ 102,79#
Abonats§ #
Petits 2 anys fills abonats 1d/set§ 37,94#
* Petits (3 i 4 anys) fills abonats 1d/set§ 22,83#
*Infantils de 5 a 14, 1 d/set§ 4,44#
*Infantils de 5 a 14, 2 d/set§ 7,83#
* Adults (de 15 a 64 anys)§ #
- Quota 1 dia /set§ 25,37#
- Quota 2 dies/setm§ #
* Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats§ #
- Quota 1 dia /set§ 19,05#
- Quota 2 dies / set.§ 33,14#
No abonats§ #
Petits 2 anys fills abonats 1d/set§ 38,19#
* Petits (3 i 4 anys) fills abonats 1d/set§ 25,12#
*Infantils de 5 a 14, 1 d/set§ 20,95#
*Infantils de 5 a 14, 2 d/set§ 36,46#
* Adults (de 15 a 64 anys)§ #
- Quota 1 dia /set§ 27,91#
- Quota 2 dies/setm§ 36,46#
* Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats§ #
- Quota 1 dia /set§ 20,95#
- Quota 2 dies / set.§ 36,46#

Entrenament personalitzat§
#

Entrenament Personal 1 sessió 60'§ 35,38#
Entrenament Personal 1 sessió 30'& Power Plate§ 21,23#
Pro-EF (programa individualitzat) 1 sessió§ 12,13#
Pilates sessió individual§ 27,09#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #

DISTRICTE DE GRÀCIA§
#

Poliesportiu Municipal Claror§
#

§ Abonats#

Abonaments§
#

Matricules§ #
Infantils de 0 a 6 anys§ Gratuïta#
infantil (de 7 a 15 anys)§ 29,11#
adult tot el dia§ 58,99#
matinal (de dll a dv de 7 a 15h i ds 15 a 21h) (a)§ 35,39#
migdia (de dll a dv de 13 a 16h i ds de 15 a 21h)§ 35,39#
nocturn (de dll a dv de 21 a 24h i ds de 15 a 21h)§ 35,39#
cap de setmana (dv de 16 a 24, ds dg i festius)§ 35,39#
familiar§ 59,00#
tarja rosa§ Gratuïta#
* Més grans de 60 anys 50 % de descomptes de la matricula§ #
Abonaments§ #
infantil (de 0 a 15 anys)§ 18,44#
adult tot el dia§ 33,50#
matinal (de dll a dv de 7 a 15h i ds de 15 a 21h) (a)§ 26,08#
migdia (de dll a dv de 13 a 16h i ds de 15 a 21h)§ 23,95#
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§ EUR#

nocturn (de dll a dv de 21 a 24h i ds de 15 a 21h)§ 25,98#
cap de setmana (dv de 16 a 24, ds dg i festius)§ 22,07#
familiar§ 57,99#
tarja rosa§ 20,52#
tarja rosa amb horari limitat§ 17,10#

Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta. #

§ EUR#

Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:#
- Certificat d'empadronament#
- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-
ne/comprovar-ne aquest document renovat.#

§ Abonats § No abonats #
§ EUR§ EUR#

Lloguers§ § #

Lloguer Pavelló (Grups fins 12 persones)§ 21,76§ 45,67#
Lloguer Pista Exterior (Grups fins12 p.)§ 8,71§ 18,40#
Lloguer sales (grups fins a 12 persones)§ 8,71§ 18,40#
Cada persona per sobre 12§ 1,63§ 1,78#
Programes de Salut§ § #

Revisió Mèdica§ 22,60§ 38,55#
Revisió Mèdica (tarja rosa)§ 14,90§ 25,60#
Entrades puntuals§ § #

Adults (amb accés a activitats)§ § 10,85#
Tarja rosa amb accés a activitats§ § 4,60#
Infantil§ § 4,60#
Cursets§ § #

Natació§ § #
Natació nadons - 1 dia per setmana§ 13,04§ 20,03#
Natació infantil 1 - 1 dia per setmana§ 14,82§ 23,81#
Natació infantil 2 - 2 dies per setmana§ 20,24§ 31,05#
Natació infantil 2 - 1 dia per setmana§ 11,96§ 18,61#
Natació gent jove - 2 dies per setmana§ 21,29§ 32,26#
Natació gent jove - 1 dia per setmana§ 10,97§ 16,21#
Natació adults - 2 dies per setmana§ 20,93§ 32,04#
Natació adults - 1 dies per setmana§ 10,23§ 15,94#
Natació gent gran - 2 dies per setmana§ 14,11§ 22,71#
Natació Terapèutica Infantil - 2 dies per setmana§ 28,27§ 40,28#
Natació Terapèutica Adult - 2 dies per setmana§ 31,37§ 45,32#
Matronatació - 1 dia per setmana§ 14,65§ 23,26#

§ Abonats § No abonats #
§ EUR§ EUR#

Iniciació Esportiva§ § #
Pre-esport - 1 dia per setmana§ 8,49§ 11,95#
Iniciació Esportiva - 1 dia per setmana§ 8,41§ 11,72#
Iniciació Esportiva - 2 dies per setmana§ 16,83§ 23,45#
Escola Bàsquet - 2 dies per setmana§ 22,50§ 31,21#
Equips bàsquet 2 dies§ 22,34§ 29,48#
Equips bàsquet 3 dies§ 31,00§ 37,71#
Judo Iniciació 1 dia per setmana§ 11,74§ 14,99#
Judo infantil 2 dies per setmana§ 23,86§ 31,05#
Escola de dansa - 2 dies per setmana§ 21,71§ 33,15#
Dansa jazz joves - 2 dies per setmana§ 22,71§ 35,09#
Taekwondo infantil 1- 2 dies per setmana§ 23,86§ 31,05#
Taekwondo infantil 2 - 2 dies per setmana§ 25,96§ 33,85#

Activitats de sala§ § #
Dansa del Ventre - 1 dia per setmana§ 12,12§ 17,91#
Balls de Saló - 1 dia per setmana§ 12,24§ 18,27#
Ioga - 2 dies per setmana§ 24,23§ 35,23#
Ioga - 1 dia per setmana§ 12,12§ 17,91#
Tai-chi - 1 dia per setmana§ 12,12§ 17,91#
Taekwondo - 2 dies per setmana§ 26,96§ 36,30#
Karate - 1 dia per setmana (1,5h)§ 19,83§ 26,59#
Karate - 1 dia per setmana (1h)§ 12,69§ 18,49#
Hap Ki Do - 3 dies per setmana§ 38,34§ 51,30#
Aikido§ 38,34§ 51,30#
Escola d'esquena - 2 dies per setmana§ 33,10§ 48,10#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ § #

§ EUR#

Complex Esportiu Municipal Pau Negre - Can Toda§ #
1. Matricules§

#
Infantils (de 0 a 6 anys)§ gratuït#
Infantils (de 7 a 15 anys) i tarja rosa§ 45,00#
Adults (a partir de 16 anys) (a)§ 60,00#
Gent gran (més de 65 anys)§ 60,00#

2. Abonaments§
#

2. Quota abonat§ #
Mensualitat de 0 a 6 anys (familiar abonat)§ gratuït#
Mensualitat de 7 a 15 anys§ 29,50#
Mensualitat a partir de 16 anys (a)§ 42,50#
Mensualitat + de 65 anys - Tarja Rosa§ 20,00#
MMensualitat + de 65 anys -§ 27,50#
Esportistes de competició§ 20,00#
A partir del 4rt membre*§ #
A partir del 5è membre**§ #
A partir del 6è membre***§ #
3. Entrada puntual§

#
Entrada puntual infantil i g. gran§ 6,00#
Entrada puntual adults9,00§ #
4. Activitats dirigides§

#
Ioga 2h/setmana socis§ 16,10#
Ioga 2h/setmana no socis§ 39,00#
Aigua Gim 2h/set/trimestre soci§ 22,05#
Aigua Gim 2h/set/trimestre no soci§ 45,90#
Aigua Gim 3h/set/trimestre soci§ 33,30#

§ EUR#

Aigua Gim 3h/set/trimestre no soci§ 66,15#

5. Lloguer d'espais§
#

Esquaix 1/2h§ 4,00#

6. Activitats aquàtiques§
#

petits 5d socis (estiu)§ 92,10#
petits 5d no socis (estiu)§ 119,00#
infants i joves i adults 5d socis - estiu§ 84,85#
infants / joves i adults 5d no socis - estiu§ 110,00#
gent gran 2d socis§ 20,40#
gent gran 2d no socis§ 28,00#
petits trimestral 2d socis§ 101,65#
petits trimestral 2d no socis§ 130,65#
infants-jov-adults trim 2d socis§ 93,20#
infants-jov-adults trim 2d no socis§ 120,90#
gent gran trimestral 1d socis§ 27,90#
gent gran trimestral 1d no socis§ 37,90#
preescolar (fins a 6)§ 116,25#
escolar (de 6 a 12)§ 99,25#

7. Abonaments antics socis§
#

7. Quota abonat§ #
Adult anterior a 2005§ 34,90#
Adult a partir del 2006§ 37,50#
Gent gran anterior a 2006§ 27,50#
Tarja Rosa§ 20,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Poliesportiu Municipal Perill§ #
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§ EUR#

Abonaments§
#

Obertura d'expedient (a)§ 50,98#
Quota A (Matins) (a)§ 24,26#
Quota B (general)§ 37,13#
3r familiar i posteriors§ 24,26#
Quota infantil§ 17,77#
Quota Tarja Rosa (Matins)§ 20,03#
Nova quota matins (1/01/09)§ 27,76#
Nova quota abonament familiar (1/01/09)§ 74,74#

Entrades d'utilització puntual§
#

(En funció de l'ocupació de les instal·lacions)§ #
Entrada§ 9,81#
Entrada puntual fora d'horari per l'ús§ 2,94#
Bono 10 banys infantis§ 29,44#

Serveis gimnàstica terapèutica§
#

abonats(preu mensual)§ #
2 cops per setmana§ 20,70#
3 cops per setmana§ 31,03#
no abonats (preu mensual)§ #
2 cops per setmana§ 41,39#
3 cops per setmana§ 62,09#

Cursets de natació§
#

abonats (preu trimestral)§ #
2 cops per setmana§ 44,17#
3 cops per setmana§ 67,22#
5 cops per setmana§ 112,04#
no abonats (preu trimestral)§ #
2 cops per setmana§ 88,35#
3 cops per setmana§ 132,51#
5 cops per setmana§ 219,81#

Pista coberta§
#

Entrenaments juvenils i inferiors§ 15,37#
Entrenament altres§ 31,47#
Entrenament altres col·lectius§ 36,47#
Competició juvenil i inferiors§ 23,47#
Competició altres§ 46,24#

Pista exterior§
#

Entrenaments juvenils i inferiors§ 8,79#
Entrenament altres§ 14,99#
Entrenament altres col·lectius§ 20,00#
Competició juvenil i inferiors§ 14,99#
Competició altres§ 29,29#

Piscina§
#

Escolar, cursos 1 cop/setmana§ #
- grups de 1 a 12 alumnes b§ 144,52#
- grups de 13 a 24 alumnes b§ 289,01#

Servei entrenadors personals§
#

ATP Benvinguda (20')§ 6,86#
ATP objectius (20')§ 10,29#
Entrenador personal sessió individual§ 36,27#
Abonament 5 sessions individuals§ 170,59#
Abonament 10 sessions individuals§ 323,52#
Entrenador personal sessió per parella§ 56,86#
Abonament 5 sessions per parella§ 268,64#
Abonament 10 sessions per parella§ 508,81#
Tarifes que inclouen el servei wellness i que s'aplicaran quan entri en funciona-
ment el nou espai#

Abonaments§
#

Obertura d'expedient§ 51,40#
Quota A (Matins)§ 82,34#
Quota B (general)§ 39,13#
3r familiar i posteriors§ 26,26#
Quota infantil§ 17,77#
Quota Tarja Rosa (Matins)§ 22,03#
Nova quota matins (1/01/09)§ 29,76#
Nova quota abonament familiar (1/01/09)§ 78,76#

Entrades d'utilització puntual§
#

§ EUR#

(En funció de l'ocupació de les instal·lacions)§ #
Entrada puntual§ 9,81#
Entrada puntual abonat fora d'horari per us§ 2,94#
Bono 10 banys infantis§ 29,44#
Entrada puntual zona wellness*§ 8,00#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Sardenya§ #
Abonaments§

#
Inscripció (a)§ 68,83#
Gent Gran (+ de 65 anys)§ 23,54#
Tarja rosa§ 22,12#
De 0 a 6 anys§ Gratuït#
Infantil (De 7 a 15 anys)§ 23,55#
Familiar 1r grau (3r membre)§ 31,77#
Campus (estudiants <23 anys)§ 30,21#
Matí, Empresa hores vall (a)§ 34,57#
Empresa tot el dia§ 38,45#
Adult§ 45,58#
Manteniment / Baixa Temporal§ 15,17#
Despeses de devolució de rebuts b§ 3,27#
Transferència quota§ Gratuït#

Cursos d'activitats aquàtiques i esportives§
#

Preus Mensuals§ #
Natació infants 1 dia/setmana soci§ 14,71#
Natació infants 1 dia/setmana no soci§ 25,21#
Natació infants 2 dies/setmana soci§ 23,12#
Natació infants 2 dies/setmana no soci§ 33,62#
Natació + EF 2 dies/setmana soci§ 15,76#
Natació + EF 2 dies/setmana no soci§ 26,26#
Natació Adults 1 dia/setmana soci§ 15,76#
Natació Adults 1 dia/setmana no soci§ 26,26#
Natació Adults 2 dies/setmana soci§ 22,06#
Natació Adults 2 dies/setmana no soci§ 32,57#
Natació Adults 3 dies/setmana soci§ 30,47#
Embarassades§ 22,06#
Preus Mensuals Activitats infantils§ #
Activitats pista poliesportiva 2 dies/set soci§ 12,61#
Activitats pista poliesportiva 2 dies/set no soci§ 18,92#

Lloguer pista poliesportiva§
#

1/3 de pista preu per hora§ 33,75#
1/3 de pista preu per hora escoles/entitats§ 24,16#
2/3 de pista preu per hora§ 56,83#
2/3 de pista preu per hora escoles/entitats§ 40,42#
pista complerta preu per hora§ 63,10#
pista complerta preu per hora escoles/entitats§ 54,13#

Entrades ocasionals§
#

Entrada puntual§ 11,36#

Servei entrenadors personals§
#

1 sessió individual§ 38,32#
1 sessió individual Osteopatia§ 51,40#

Altres§
#

Taquilles§ #
Lloguer taquilla quadrada (preu/trimestre) b§ 26,26#
Lloguer taquilla vestidor petita (preu/trimestre) b§ 39,98#
Lloguer taquilla gran vestidor (preu/trimestre) b§ 79,98#
Lloguer taquilla raqueta (preu/trimestre) b§ 23,21#
El preu del campus seran els homologats per l'Ajuntament§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya§ #
Lloguers§

#
Entrenaments Adults 1h§ 39,16#
Entrenaments (menors de 18 anys) 1h§ 27,11#
Competició Adults§ 75,13#
Competició (menors de 18 anys)§ 54,09#
Il·luminació 1h§ 7,97#
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§ EUR#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Abonaments§

#
Quota mensual Escola§ 45,00#
Quota mensual Benjamins§ 47,00#
Quota mensual Alevins§ 47,00#
Quota mensual Infantils§ 44,00#
Quota mensual Cadets§ 44,00#
Quota mensual Juvenils C-D§ 41,00#
Quota mensual Juvenils A-B§ Gratuït#
Quota mensual Femení Infantil / C§ 44,00#
Quota mensual Femení B§ 35,00#
Quota mensual Femení A§ Gratuït#
La quota familiar (a partir del segon germà) és el 50% de l'abonament normal.#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp Municipal de Futbol Àliga§ #
Lloguers§

#
Entrenaments Adults 1h§ 39,16#
Entrenaments (menors de 18 anys) 1h§ 29,39#
Competició Adults§ 81,45#
Competició (menors de 18 anys)§ 58,64#
Il·luminació 1h§ 8,64#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Abonaments§

#
Quota mensual Escola§ 45,00#
Quota mensual Benjamins§ 47,00#
Quota mensual Alevins§ 47,00#
Quota mensual Infantils§ 44,00#
Quota mensual Cadets§ 44,00#
Quota mensual Juvenils C-D§ 41,00#
Quota mensual Juvenils A-B§ Gratuït#
Quota mensual Femení Infantil / C§ 44,00#
Quota mensual Femení B§ 35,00#
Quota mensual Femení A§ Gratuït#
Quota mensual familiar - 50%§ #
La quota familiar (a partir del segon germà) es el 50% de l'abonament normal.#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pistes Poliesportives Municipals Creueta del Coll§ #
Pista poliesportiva§

#
lloguers pista petita§ #
Horari lectiu§ 10,70#
Horari extraescolar (AMPAS)§ 14,20#
Entrenaments menors de 18 anys§ 16,65#
Entrenaments majors de 18 anys§ 28,50#
Competicions menors de 18 anys§ 28,50#
Competicions entitats esportives majors de 18 anys§ 35,65#
Lloguers puntuals i/o empreses§ #
Lloguers pista gran§ #
Horari lectiu§ 21,38#
Horari extraescolar (AMPAS)§ 25,00#
Entrenaments menors de 18 anys§ 28,50#
Entrenaments majors de 18 anys§ 42,75#
Competicions menors de 18 anys§ 42,75#
Competicions entitats esportives majors de 18 anys§ 49,85#
Lloguers puntuals i/o empreses§ 65,75#
* Les tarifes són preu/hora§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Llac del Parc de la Creueta del Coll§ #
Abonaments piscina estiu§

#
Individual de dll a ds§ 4,55#
Individual de dll a ds infants (de 3 a 16 anys)§ 2,85#
Individual de dll a ds joves (de 17 a 25 anys)§ 3,40#
Individual de dll a ds gent gran (majors de 65 anys)§ 3,40#
Individual amb tarja rosa de dll a ds§ 2,25#
Acompanyants (sense bany)§ 1,15#

§ EUR#

Individual dg i festius§ 5,65#
Individual dg i festius infants (de 3 a 16 anys)§ 3,40#
Individual dg i festius joves (de 17 a 25 anys)§ 4,55#
Individual dg i festius gent gran (majors de 65 anys)§ 4,55#
Individual amb tarja rosa dg i festius§ 2,80#
Tarifa familiar de dll a ds (1 adult + 2 fills)§ 9,25#
Tarifa familiar de dg i festius (1 adult + 2 fills)§ 11,20#
Preu per persona en grups (casals)§ 1,60#

Abonament setmanal individual§
#

Abonament setmanal (3 persones / família)§ #
Entrada a partir de les 18h§ 1,15#
Menors de 3 anys§ gratuït#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ§
#

Centre Esportiu Municipal del Carmel§ #
Abonaments§

#
Despeses d'inscripció§ #
* Adults (majors de 16 anys) (a)§ 51,40#
* Infantils (de 3 a 15 anys)§ 51,40#
* Gent gran /Targeta rosa§ 51,40#
Quotes mensuals tots els horaris§ #
* Adults (majors de 16 anys)§ 37,60#
* Infantils (de 3 a 15 anys)§ 20,25#
* Familiars (a partir del 3r membre)§ 24,07#
Adults / Gent gran matins (a)§ 25,79#
Targeta rosa matins§ 21,45#
Entrada puntual§ 10,00#

Lloguer de la pista poliesportiva§
#

Pista sencera§ #
Amb reserva d'un vestidor, per hora:§ #
* Entrenament cadets i categories inferiors§ 43,21#
* Entrenament d'altres categories§ 51,09#
Amb reserva de dos vestidors, per hora:§ #
* Competicions cadets i categories inferiors§ 47,05#
* Competicions altres categories§ 55,04#
* Llum artificial§ 14,07#
1/3 Pista§ #
Amb reserva d'un vestidor, per hora:§ #
* Entrenament cadets i categories inferiors§ 23,60#
* Entrenament d'altres categories§ 27,54#
Amb reserva de dos vestidors, per hora:§ #
* Competicions cadets i categories inferiors§ 27,49#
* Competicions altres categories§ 31,49#
Educació física escolar (1h/set i per persona i mes)§ 11,57#

Cursets natació (preus trimestrals)§
#

Adults abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 67,77#
Adults no abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 111,09#
Gent gran abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 54,18#
Gent gran no abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 87,75#
Infants menors 6 anys abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 48,53#
* Cursos de natació 2h/set.§ 71,67#
Infants menors 6 anys no abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 86,19#
* Cursos de natació 2h/set.§ 127,93#
Infants majors 6 anys abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 31,64#
* Cursos de natació 2h/set.§ 47,04#
Infants majors 6 anys no abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 53,19#
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§ EUR#

* Cursos de natació 2h/set.§ 77,10#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/com-
provar-ne aquest document renovat.#

Centre Esportiu Municipal Guinardó§ #
Lloguer del camp de futbol gespa artificial§

#
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora o fracció,camp sencer:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 72,43#
* Equips d'altres categories§ 73,36#
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora o fracció,mig camp:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 36,21#
* Equips d'altres categories§ 36,68#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per cada dues hores o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors- futbol 11§ 144,86#
* Equips d'altres categories- futbol 11§ 146,73#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per cada hora o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors- futbol 7§ 43,74#
* Equips d'altres categories- futbol 7§ 44,11#
Lloguer esporàdics amb reserva de dos vestidors§ #
* Camp sencer,2 hores.§ 163,55#
* Camp sencer,1 hora.§ 93,46#
* Mig camp,1 hora.§ 70,09#
Preu per enllumenat artificial hora o fracció§ #
* 50% de potència§ 11,07#
* 100% de potència§ 22,10#
Educació física escolar amb reserva de vestidor§ #
Per hora o fracció:§ #
* amb monitor de la instal·lació§ 60,75#
* amb monitor de la escola§ 46,73#
Competició escolar amb reserva de 2 vestidors§ #
* Per hora o fracció§ 73,55#

Lloguer camps de futbol de terra§
#

Entrenament o competició -Futbol 7 hora§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 16,07#
* Equips d'altres categories§ 29,91#
Lloguers esporàdics -Futbol 7 hora§ 37,38#
Preu per enllumenat artificial hora§ 11,12#

Lloguer pistes poliesp. de sorra§
#

Hora o fracció§ 11,21#

Piscina d'Estiu del Guinardó§
#

Feiners:§ #
* Infantil i gent gran§ 3,83#
* Adults§ 4,11#
Dissabtes, diumenges i festius:§ #
* Infantil i gent gran§ 4,11#
* Adults§ 4,30#

Abonaments§
#

Despeses d'inscripció (a)§ 52,43#
Quotes mensuals tots els horaris§ #
* Adults§ 34,39#
* Infantil (de 6 a 15 anys)§ 22,85#
* Preinfantil (menors de 5 anys)§ Gratuït#
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa§ 24,49#
* A partir 3r membre de la família§ 27,24#
Quotes mensuals matins de 9 a 14 hores§ #
* Adults (a)§ 26,07#
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa§ 21,45#
Quota mensual despertador de 7 a 9 hores§ #
* Adults§ 22,43#
Quota mensual nocturn de 21 a 23 hores§ #
* Adults§ 25,61#

§ EUR#

Quotes mensuals caps de setmana§ #
(de 15 hores del divendres a 15 hores del diumenge)§ #
* Adults§ 26,26#
* Infantil (de 6 a 15 anys)§ 16,26#
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa§ 16,87#
Quota mensual jove de 9 a 17 hores§ #
* Jove- estudiant reglat (de 16 a 25 anys)§ 23,74#
Entrada puntual§ #
* Adults§ 6,73#
*Preinfantil§ Gratuït#
* Infantil (de 6 a 15 anys)§ 4,67#
* Majors de 65 anys amb targeta rosa§ 4,67#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- certificat d'empadronament§ #- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud.#
Cursets piscina (preus trimestrals)§

#
Inscripció abonats§ Gratuït#
Inscripció no abonats§ 12,24#
Adults (A partir de 16 anys)§ #
* Cursos de natació 3h/set. Abonats§ 56,07#
* Cursos de natació 2h/set. Abonats§ 46,78#
* Cursos de natació 1h/set. Abonats§ 27,06#
* Cursos de natació 3h/set. No abonats§ 112,15#
* Cursos de natació 2h/set. No abonats§ 93,55#
* Cursos de natació 1h/set. No abonats§ 54,11#
infantils i joves(de  6 a 15 anys)§ #
* Cursos de natació 2h/set. Abonats§ 34,91#
* Cursos de natació 1h/set. Abonats§ 19,30#
* Cursos de natació 2h/set. No abonats§ 69,81#
* Cursos de natació 1h/set. No abonats§ 38,60#
Pre-infantils (de 3 a 5 anys)§ #
* Cursos de natació 2h/set. Abonats§ 54,72#
* Cursos de natació 1h/set. Abonats§ 39,21#
* Cursos de natació 2h/set. No abonats§ 72,94#
* Cursos de natació 1h/set. No abonats§ 52,34#
Natació escolar 1 hora / setmana§ #
* De 3 a 5 anys§ 29,81#
* De 6 a 12 anys§ 27,06#

Lloguer de la pista poliesportiva§
#

Pista sencera lloguer 1 hora§ #
* Escoles en horari lectiu§ 37,43#
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva§ 37,85#
* Entrenament juvenils i categories inferiors§ 37,85#
* Entrenament d'altres categories§ 41,68#
* Competicions juvenils i categories inferiors§ 41,68#
* Competicions altres categories§ 45,61#
* Llum artificial pista sencera§ 9,30#
* Lloguer esporàdic§ 54,49#
1/3 de pista lloguer 1 hora§ #
* Escoles en horari lectiu§ 18,60#
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva§ 18,93#
* Entrenament juvenils i categories inferiors§ 18,93#
* Entrenament d'altres categories§ 22,06#
* Competicions juvenils i categories inferiors§ 22,06#
* Competicions altres categories§ 26,68#
* Llum artificial§ 4,67#
* Lloguer esporàdic§ 29,39#

Lloguer camps de futbol 5 i futbol 2§
#

Lloguer 1 hora§ #
* Escoles en horari lectiu§ 18,60#
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva§ 18,93#
* Entrenament juvenils i categories inferiors§ 18,93#
* Entrenament d'altres categories§ 22,06#
* Competicions juvenils i categories inferiors§ 22,06#
* Competicions altres categories§ 26,68#
* Llum artificial§ 4,67#
* Lloguer esporàdic§ 29,39#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
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Centre Esportiu Municipal d'Horta§ #
Abonaments§

#
Quotes mensuals (Abonament tot el dia)§ #
* Preinfantil (de 0 a 6 anys)§ #
* Infantil (de 6 a 16 anys)§ 20,24#
* Adult (de 16 a 64 anys) (a)§ 25,09#
* Gent gran§ 20,09#
* Quota familiar§ 19,30#
Quotes d'inscripció§ #
* Preinfantil (de 0 a 6 anys)§ 5,88#
* Infantil (de 6 a 16 anys)§ 49,02#
* Adult (de 16 a 64 anys) (a)§ 49,02#
* Gent gran§ 49,02#
* Carnet familiar§ 98,04#

Lloguer d'espais (1)§ #
Lloguer del pavelló poliesportiu§

#
Competicions, amb reserva de 2 vestidors:§ #
* Equips infantils i inferiors, per hora o fracció§ 40,91#
* Altres equips, per partit competició§ 83,92#
* Altres equips, per hora o fracció§ 57,69#
* Reserva de la pista, per partit§ 10,49#

Pista poliesportiva§
#

Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
* Equips infantils i inferiors, per hora o fracció§ 24,12#
* Altres equips, per partit competició§ 49,30#
* Altres equips, per hora o fracció§ 32,51#
* Llum artificial, per hora o fracció§ 8,59#
Pràctica esportiva escolar 1h. Setmanal§ 10,88#
*sense monitor en horari lectiu per infant/trimes.§ #
Piscina§

#
Col·lectius adults hora§ #
* Fins a 10 persones§ 50,00#
* D'11 a 20 persones§ 86,00#
* De 21 a 30 persones§ 120,00#
* De 31 a 40 persones§ 129,50#

Activitats dirigides§
#

Cursets escolars (quota trimestral)§ #
En horari lectiu, per nen i mes:§ #
* Gimnàstica (1 hora setmanal)§ 21,31#
Cursets esportius mensuals adults§ #
* Aeròbic. 2 dies/set, no soci§ 33,74#
* Gimnàstica. 3 dies/set,no soci§ 45,23#
* Gimnàstica. 2 dies/set,no soci§ 33,18#
* Gimsuau, 3 dies/set,no soci§ 45,23#
* Gimsuau, 2 dies/set,no soci§ 33,18#
Cursets esportius trimestrals§ #
Nens de 2 a 15 anys§ #
* Bàsquet iniciació. 2 dies/set, soci - 6 i 7 anys§ 58,88#
* Bàsquet iniciació. 2 dies/set, no soci§ 69,16#
* Bàsquet escola. 2 dies/set, soci - 8 a 11 anys§ 58,88#
* Bàsquet escola. 2 dies/set, no soci§ 69,16#
* Hoquei escola. 2 dies/set, soci - 6 a 11 anys§ 58,88#
* Hoquei escola. 2 dies/set, no soci§ 69,16#

Cursets piscina§
#

Cursets escolars (1 hora setmanal) Trimestral§ #
* Preescolar (per nens i mes)§ 41,09#
* EGB (per nen i mes)§ 33,21#
* Ed.especial (per nens i mes)§ 36,26#
Cursets trimestrals de natació§ #
Nens de 2 a 15 anys§ #
* 2 a 6 anys, 2 dies/set., soci§ 90,39#
* 2 a 6 anys, 2 dies/set, no soci§ 112,99#
* 2 a 6 anys, 2 dies/set., soci per temporada§ 241,12#
* 2 a 6 anys, 2 dies/set, no soci per temporada§ 332,24#
* 2 a 6 anys, 1dia/set., soci per temporada§ 119,55#
* 2 a 6 anys, 1dia/set, no soci per temporada§ 168,70#
* 6 a 15 anys, 2 dies/set., soci§ 72,90#
* 6 a 15 anys, 2 dies/set, no soci§ 95,66#
* 6 a 15 anys, 2 dies/set., soci per temporada§ 202,65#
* 6 a 15 anys, 2 dies/set, no soci per temporada§ 276,17 #

§ EUR#

* 6 a 15 anys, 1 dia/set., soci§ 39,93#
* 6 a 15 anys, 1 dia/set, no soci§ 60,64#
* 6 a 15 anys, 1 dia/set, soci per temporada§ 102,62#
* 6 a 15 anys, 1 dia/set, no soci per temporada§ 152,80#
Adults§ #
* Majors de 15 anys, 3 dies/set, no soci /Mensual§ 51,50#
* Majors de 15 anys, 2 dies/set, no soci /Mensual§ 44,58#
Cursets esportius mensuals§ #
Adults§ #
* Aquagym, 2 dies/set, no soci§ 47,38#

Piscina d'estiu d'Horta§
#

Entrada puntual§ 5,51#
Grups escolars (a partir 10 alumnes)§ #
*Jornada completa§ 3,16#
*Mitja jornada§ 2,99#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Mundet§ #
Abonaments§

#
Quotes mensuals§ #
* Adults (a partir de 16 anys) (a)§ 34,43#
* Infantils (de 3 a 15 anys)§ 24,05#
* Familiars (a partir del 3r membre)§ 22,36#
* Educació especial§ 21,70#
* Targeta rosa§ 23,15#
Despeses d'inscripció (a)§ 46,35#
Entrada puntual§ #
* Adults (a partir de 16 anys)§ 6,30#
* Infantils (de 3 a 15 anys)§ 5,65#

Cursets piscina§
#

Adults (a partir de 16 anys)§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 23,90#
* Cursos de natació 1h/set.§ 12,45#
No abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 27,50#
* Cursos de natació 1h/set.§ 14,75#
Aigua-gim / Aigua-aeròbic§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 12,55#
* Cursos de natació 1h/set.§ 8,85#
No abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 14,60#
* Cursos de natació 1h/set.§ 9,35#
Nadons (De 5 a 24 mesos)§ #
No abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 14,95#
Menuts (De 2 a 3 anys)§ #
No abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 28,05#
* Cursos de natació 1h/set.§ 14,95#
Infantils (De 3 a 5 anys)§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.L-X§ 22,90#
* Cursos de natació 2h/set.M-J§ 22,90#
* Cursos de natació 1h/set.V-diss§ 12,30#
No abonats§ #
* Cursos de natació 3h/set.§ #
* Cursos de natació 2h/set.L-X§ 29,65#
* Cursos de natació 2h/set.M-J§ 29,65#
* Cursos de natació 1h/set.V-diss§ 15,15#
Primària (De 6 a 12 anys) / secundaria (de 13 a 15 anys)§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 22,55#
* Cursos de natació 1h/set.§ 12,25#
No abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 28,00#
* Cursos de natació 1h/set.§ 14,00#

Lloguer piscina§
#

Grups§ #
* Entrenaments i altres (3 carrils/1 h.)§ 62,25#
* Entrenament i competició. Labor.6 carrils/ 1 h.§ 100,55#
* Entrenament i competició. Fest. 6 carrils/ 1 h.§ 128,30#
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* E. Física Escolar (1h/set i per persona i mes)§ #
* menuts§ 15,80#
* infantils§ 13,25#
* primària§ 12,75#
* secundària§ 13,25#
* educació especial§ 13,25#

Lloguer del pavelló§
#

Pista sencera amb llum§ #
* Laborables§ 62,40#
* Dissabtes i festius§ 67,50#
* Competició amb drets d'entrada (festius)§ 77,90#
* Competició amb drets d'entrada (Laborables)§ 71,90#
* Festivals esportius amateurs 4 h.§ 227,60#
* Festivals esportius amateurs a partir 5 h§ 53,60#
* Festivals esportius professionals 4 h.§ 979,20#
* Festivals esportius professionals a partir 5 h§ 203,45#
Pista sencera sense llum§ #
* Laborables§ 57,80#
* Dissabtes i festius§ 62,95#
* Competició amb drets d'entrada (festius)§ 73,60#
* Competició amb drets d'entrada (Laborables)§ 67,40#
* Festivals esportius amateurs 4 h.§ 218,20#
* Festivals esportius amateurs a partir 5 h§ 50,20#
* Festivals esportius professionals 4 h.§ 963,45#
* Festivals esportius professionals a partir 5 h§ 198,15#
1/3 Pista amb llum§ #
* Laborables§ 31,90#
* Dissabtes i festius§ 34,55#
1/3 Pista sense llum§ #
* Laborables§ 28,90#
* Dissabtes i festius§ 31,50#
Sala activitats dirigides amb llum§ 31,85#
Sala activitats sense llum§ 28,90#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebrón§ #
Abonaments olímpics§

#
Despeses d'inscripció (a)§ 46,96#
Abonament tot el dia§ #
* Pre-infantil (de 0 a 5 anys)§ Gratuït#
* Infantil (de 6 a 15 anys)§ 22,85#
* Adult (de 16 a 64 anys)§ 32,15#
* Gent gran§ 24,63#
* Familiar (a partir del 3r membre)§ 25,61#
Abonament matí§ #
* Adult (a)§ 24,63#
* Gent gran§ 19,21#

Entrada puntual§
#

* Pre-infantil (de 0 a 5 anys)§ Gratuït#
* Infantil (de 6 a 15 anys)§ 4,77#
* Adult (de 16 a 64 anys)§ 6,45#
* Gent gran§ 4,77#

Piscina d'estiu de la Clota§
#

Entrada puntual§ #
* De 0 a 4 anys§ Gratuït#
De 5 a 14 anys i gent gran§ #
* Dies feiners§ 2,90#
* Dies festius§ 3,50#
Majors de 14 anys§ #
* Dies feiners§ 4,11#
* Dies festius§ 4,67#

Palau d'Esports V. Hebron§ #
Pista sencera§

#
Escoles§ #
En horari lectiu. Per hora o fracció§ 37,34#
Iniciació esportiva. Per hora o fracció§ 37,85#
Entrenaments amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora o fracció§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 43,55#
* Equips d'altres categories§ 50,00#
Competicions reserva de 2 vestidors§ #

§ EUR#

Per hora o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 50,00#
* Equips d'altres categories§ 54,30#
Lloguers esporàdics hora§ 65,33#
Preu per enllumenat artificial hora§ 10,56#
1/3 de pista§ #
Escoles§ #
En horari lectiu. Per hora o fracció§ 17,24#
Iniciació esportiva. Per hora o fracció§ 20,70#
Entrenaments reserva d'un vestidor§ #
Per hora o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 21,78#
* Equips d'altres categories§ 26,07#
Competicions reserva de 2 vestidors§ #
Per hora o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 26,07#
* Equips d'altres categories§ 34,81#
Lloguers esporàdics hora§ 38,13#
Preu per enllumenat artificial hora§ 5,05#

Frontons coberts§
#

Lloguer dels espais hora§ #
* Escoles d'iniciació esportiva§ 9,07#
* Entrenaments juvenils i inferiors§ 10,56#
* Entrenaments altres categories§ 14,30#
* Competició juvenils i inferiors§ 14,30#
* Competició altres categories§ 17,94#
* Abonats (preu per persona)§ 1,87#
* No abonats (preu per persona)§ 7,80#
* Tiquet per 10 hores (abonats)§ 17,24#
* Tiquet per 10 hores (no abonats)§ 63,83#
Quotes llum artificial hora§ #
* Llum TV§ 11,73#
* Frontó llarg (fase 1)§ 4,30#
* Frontó llarg (fase 2)§ 11,73#
* Frontó curt (fase 1)§ 3,46#
* Frontó curt (fase 2)§ 7,06#
* Trinquet (fase 1)§ 2,52#
* Trinquet (fase 2)§ 5,42#

Lloguers sales i piscina§
#

Lloguer dels espais hora§ #
* 1 carril de la piscina coberta.§ 34,58#
*.Piscina coberta sencera§ 162,62#
* Sala 1,sala 2 o sala 4.§ 32,57#
* Sala 6.§ 21,73#

Cursets piscina climatitzada§
#

Inscripció abonats§ Gratuït#
Inscripció no abonats§ 12,24#
Adults (a partir de 16 anys)§ #
Quota trimestral§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 46,78#
* Cursos de natació 1h/set.§ 27,06#
No abonats§ #
* Cursos de natació 2h/set.§ 93,50#
* Cursos de natació 1h/set.§ 54,11#
Infantils i joves(de 6 a 15 anys)§ #
Quota trimestral§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 19,30#
No abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 38,64#
Pre-infantils (de 3 a 5 anys)§ #
Quota trimestral§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 39,21#
No abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 52,34#
Menuts (de 2 a 4 anys)§ #
Quota trimestral pare, mare i fill§ #
Abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 46,78#
No abonats§ #
* Cursos de natació 1h/set.§ 93,50#
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Natació escolar§
#

Quota trimestral§ #
* Nens de 3 a 5 anys 1h/set§ 29,81#
* Nens de 6 a 12 anys 1h/set§ 27,06#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebrón§ #
Abonaments tennis§

#
Despeses d'inscripció§ #
* Abonament general§ 85,00#
(tot el dia, matins migdies i caps de setmana)§ #
* Abonament dia fix§ 45,00#
(gent gran, dona, infantil 3r familiar)§ #
* Abonament estrella§ 45,00#
Abonaments mensuals tots el dies§ #
* Abonament general adults§ 55,60 #
* Abonament estrella§ 41,20#
(tots els dies +complement)§ #
Abonaments mensuals familiars§ #
* Fills menors de 15 anys§ 27,80#
* 3r membre familiar adult i següents§ 27,80#
Abonaments mensuals especials§ #
* Dona, major de 45 anys, laborables de 8 a 13 h.§ 27,80#
* Gent gran, majors de 60 anys, laborables de 8 a 13 h.§ 27,80#
* Matí, laborables de 8 a 13 h.§ 44,95#
* Migdia, laborables de 13 a 16,30 h.(1)§ 44,95#
* Caps de setmana (1)§ 44,95#
* Dia fix (de dilluns a divendres)§ 32,15#
(1) Any 2009 tancades noves admissions§ #
Abonaments gimnàs§

#
Despeses d'inscripció (a)§ 45,00#
Abonaments mensuals complert§ #
* Abonament estrella§ 41,20#
Abonaments mensuals especials§ #
* Quota jove, de 15 a 21 anys§ 27,80#
* Matí, laborables de 8 a 13 h. (a)§ 27,80#
* Quota fitness dissabte§ 27,80#

Lloguer tennis, pàdel i frontó§
#

Hora o fracció§ #
Terra batuda i pàdels§ #
* Individuals§ 22,60#
* Dobles§ 30,20#
Green set§ #
* Individuals§ 16,20#
* Dobles§ 22,60#
Mini - Tennis§ 3,20#
Frontó§ #
* Individuals§ 16,20#
Acompanyants d'abonats(del servei utilitzat)§ 0,50#
Llum§ #
Pistes i frontó§ 5,60#
Pista central§ 7,00#
Pàdels§ 4,30#
Mini - tennis§ 1,25#

Escola tennis (setembre- juny)§
#

Pretennis curs 1 dia /set 1,30 h§ 297,00#
Minitennis (dilluns i dimecres 1 h per dia.)§ 459,00#
Minitennis (divendres i dissabtes de 1,30 h.)§ 387,00#
Escola Base (dilluns i dimecres 1 h per dia.)§ 531,00#
Escola Base (divendres i dissabtes 1,30 h.)§ 477,70#

Joves§
#

Joves 1-2. / 1 dia / set 1,30 h.§ 552,80#
Joves 1-2 / 2 dies /set§ 890,70#
Joves 3 / 1 dia / set 2h.§ 987,70#

Nivells§
#

Nivell 3 / 2 dies / set 1,30 h.§ 833,00#
Nivell 4 / 2 dies / set 1,30 h.§ 863,60#
Nivell 5 / 2 dies / set 1,30 h.§ 863,60#
Nivell 6 / 2 dies / set 2 h.§ 987,70#

Escola tennis adults (setembre- juny)§
#

§ EUR#

Classes de Grup (preu mensual)§ #
matí 1 dia abonat§ 53,00#
matí 2 dies abonat§ 95,00#
tarda 1 dia abonat§ 63,00#
tarda 2 dies abonat§ 106,00#
matí 1 dia no abonat§ 75,00#
mati 2 dies no abonat§ 117,00#
tarda 1 dia no abonat§ 86,00#
tarda 2 dies no abonat§ 130,00#
Classes individuals§ #
abonats 1 dia (preu mensual)§ 86,00#
no abonat (pista+entrenador 1 hora de classe)§ 65,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Poliesportiva Montbau§ #
Lloguer de la pista poliesportiva§

#
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 15,00#
* Equips d'altres categories§ 25,75#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 27,00#
* Equips d'altres categories§ 52,00#
* Equips no federats§ 53,00#
Lloguer de la pista per a centres docents§ #
* Per hora§ 16,00#
* Competició dissabtes (2 hores)§ 12,00#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ #
* Entrenament o competició§ 7,50#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Poliesportiva Municipal Can Baró§ #
Lloguer de la pista poliesportiva§

#
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 8,35#
* Equips d'altres categories§ 16,70#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 16,70#
* Equips d'altres categories§ 32,50#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ #
* Entrenament o competició§ 3,85#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camps Municipals de Futbol i Rugbi de la Vall d'Hebron i Teixonera#

Lloguers 1 hora§
#

Lloguer esporàdic futbol 7 (laborals)§ 90,00#
Lloguer esporàdic futbol 11 (laborals)§ 180,00#
Lloguer esporàdic futbol 7 (cap setmana/ festius)§ 99,00#
Lloguer esporàdic futbol 11 (cap setmana / festius)§ 198,00#
Clubs usuaris preferents sèniors 40% descompte§ #
Clubs usuaris preferents juvenils o inferiors 50% descompte§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Camp Municipal de Futbol de Sant Genís§ #
Lloguer del camp de futbol§

#
Competicions /entrenaments§ #
Per cada dues hores (ús puntual):§ #
amb reserva de dos vestidors§ #
* Equips- futbol 11§ 150,00#
* Equips- futbol 7§ 90,00#
Competicions /entrenaments§ #
Per cada dues hores (tota la temporada):§ #
amb reserva de dos vestidors§ #
* Equips- futbol 11§ 135,00#
* Equips- futbol 7§ 75,00#
* En el preu final està inclosa la llum§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp Municipal de Futbol d'Horta§ #
Lloguer del camp de futbol§

#
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Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 67,66#
* Equips d'altres categories§ 67,66#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per cada dues hores:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 93,97#
* Equips d'altres categories§ 93,97#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ #
* Entrenament o competició (1 fase)§ 4,58#
* Entrenament o competició (2 fases)§ 9,16#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Camp Municipal de Futbol de la Clota§ #
Lloguer del camp de futbol§

#
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 7,20#
* Equips d'altres categories§ 14,70#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per cada dues hores:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 16,70#
* Equips d'altres categories§ 33,50#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ #
* Entrenament o competició§ 4,75#
Aqests imports estan exempts d'IVA§ #
Complex Esportiu Municipal del Carmel§ #
Lloguer del camp de futbol§

#
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 50,00#
* Equips d'altres categories§ 80,00#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Per cada dues hores o fracció:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 90,00#
* Equips d'altres categories§ 150,00#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ #
* Entrenament o competició§ 5,00#

Lloguer de la pista poliesportiva§
#

Entrenament o competició (tota la temporada)§ #
Per hora o fracció:§ #
* Futbol 5§ 45,00#
* Futbol 7§ 75,00#
Per cada dues hores o fracció:§ #
* Futbol 5§ 60,00#
* Futbol 7§ 90,00#
Preu per enllumenat artificial hora§ 5,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Complex Esportiu Municipal Mundet§ #
Lloguer camp de futbol nº1§

#
(90 x 50m.)- Gespa§ #
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 94,70#
* Equips d'altres categories§ 118,60#
1/2 camp§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 47,35#
* Equips d'altres categories§ 59,30#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
* Equips juvenils i inferiors 2 hores§ 189,40#
* Equips d'altres categories 2 hores§ 237,40#
Lloguers esporàdics (Per hora i camp enter)§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 107,15#
* Equips d'altres categories§ 142,50#
Preu per enllumenat artificial hora§ 6,50#

Lloguer camp de futbol nº2§
#

(60 x 30m.)- Gespa§ #
Entrenament amb reserva 1 vestidor 1 hora§ #

§ EUR#

* Equips juvenils i inferiors§ 78,60#
* Equips d'altres categories§ 78,60#
Competicions amb reserva 2 vestidors 2 hores§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 157,20#
* Equips d'altres categories§ 157,20#
Preu per enllumenat artificial hora§ 3,15#

Lloguer camp de futbol nº3§
#

(40 x 20 m.) -Gespa§ #
Entrenament amb reserva d'un vestidor hora§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 47,60#
* Equips d'altres categories§ 47,60#
Preu per enllumenat artificial hora§ 2,10#

Lloguer camp de futbol nº4§
#

(90 x 50 m.) -Terra§ #
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Laborables per hora:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 23,08#
* Equips d'altres categories§ 24,70#
Competicions amb reserva de dos vestidors§ #
Dissabtes i festius per 2 hores:§ #
* Equips juvenils i inferiors§ 50,88#
* Equips d'altres categories§ 54,10#
Preu per enllumenat artificial hora§ 6,50#

Lloguer pista poliesportiva petita§
#

Gespa§ #
Entrenament amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ 33,30#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ 3,15 EUR#

Lloguer frontó descobert§
#

Lloguer amb reserva d'un vestidor§ #
Per hora:§ 10,40#
Preu per enllumenat artificial§ #
Per hora:§ 2,10#

Lloguer esquaix cobert§
#

Lloguer amb reserva d'un vestidor i llum§ #
Per hora:§ 15,40#
Per 1/2 hora:§ 7,70#

Abonament esquaix§
#

Quota inscripció:§ 24,50#
Mensualitat:§ 23,70#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

DISTRICTE DE NOU BARRIS§
#

Piscina Municipal Turó de la Peira§ #
Abonats§

#
- Obertura d'expedient (individual o familiar) (a)§ 52,00#
- Quota individual mensual (a)§ 18,35#
- Quota individual familiar mensual§ 17,30#
Cursets§ #
- Reducció 20% sobre quota general§ #
Entrades puntuals§

#
* Infantil§ 3,15#
* Adults§ 3,65#

No abonats§
#

Cursets de natació (preu mensual)§ #
* 1 dia a la setmana§ #
- De 2 a 4 anys§ 20,98#
- De 5 a 14 anys§ 18,88#
- Més de 15 anys§ 20,98#
* 2 dies a la setmana§ #
- De 2 a 4 anys§ 37,76#
- De 5 a 14 anys§ 35,66#
- Més de 15 anys§ 37,76#
* 3 dies a la setmana§ #
- De 2 a 4 anys§ 54,50#
- De 5 a 14 anys§ 50,20#
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- Més de 15 anys§ 54,50#
* intensiu§ #
- De 2 a 4 anys§ 77,62#
- De 5 a 14 anys§ 73,43#
- Més de 15 anys§ #
- Germans§ 68,20#
* Targeta Rosa gratuïta, 50% de descompte§ #
Escoles d'iniciació esportiva§

#
* Natació (horari lectiu)§ #
- De 2 a 4 anys (trimestral)§ 45,10#
- De 5 a 15 anys (trimestral§ 40,90#
- Primària (grup de 45, trimestral)§ 36,60#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Artesania§ #
Abonats§

#
Obertura d'expedient (a)§ 50,98#
* Matins§ #
- Quota mensual (a)§ 20,88#
- Gent Gran (clients anteriors al 31/12/03)§ 12,69#
- Targeta rosa§ 17,40#
* Tot el dia§ #
- Obertura d'expedient§ 50,98#
- Adult§ 30,88#
- Infantil (<16 anys)§ 22,37#
- 3r familiar i posteriors§ 19,61#
* Migdia§ #
- Quota mensual§ 14,21#
- Gent Gran (Targeta Rosa)§ 13,23#

Entrades puntuals§
#

- Infantil (fins 15 anys)§ 2,93#
- Adults (més de 15 anys)§ 6,36#

Cursets de natació§
#

* Nadons 1 dia/set§ 49,00#
* Petits (de 3 a 5 anys)§ #
- Quota 1 dia a la setmana§ 43,71#
- Quota2 dies a la setmana§ 73,64#
* Infantil (de 6 a 15 anys)§ #
- Quota 1 dia a la setmana§ 39,27#
- Quota 2 dies a la setmana§ 69,74#
* Adults§ #
- Quota 2 dies/setm§ 87,86#
* Gent Gran§ #
- Quota 2 dies / set.§ 60,08#
Preus trimestrals§ #
Persones abonades 30% de descompte§ #
Matricula§ 10,97#

Escoles i EIE§
#

* Natació (preu per nen/mes)§ #
- Escoles Públiques§ 9,52#
- Escoles concertades i privades§ 10,58#
- Natació disminuït§ 17,80#

Altres quotes§
#

*Baixa temporal§ 4,39#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Can Dragó§ #
Abonaments§

#
Obertura d'expedient (a)§ 50,98#
Abonaments§ #
adult§ 35,73#
infantil§ 27,74#
3er. familiar i posterior§ 29,14#
gent gran (abonats anteriors al 31/12/03)§ 26,55#
Palestra i p. d'atletisme (només abonats existents)§ #
adult§ 29,30#
infantil§ 17,47#
3er. familiar§ 17,47#
gent gran (abonats anteriors al 31/12/03)§ 15,25#
Piscina(nomes abonats existents)§ #

§ EUR#

adult§ 25,49#
infantil§ 16,59#
3er. familiar§ 16,59#
gent gran (abonats anteriors al 31/12/03)§ 15,04#
Abonaments matins§ #
adult (a)§ 29,91#
gent gran (tarja rosa)§ 27,85#
Palestra i p.d'atletisme (només abonats existents)§ #
adult§ 18,69#
gent gran§ 15,25#
gent gran (3d./set.)§ 12,61#
Piscina (només abonats existents)§ #
adult§ 18,69#
gent gran§ 15,04#

Altres quotes§
#

*Baixa temporal§ 4,39#

Entrades puntuals§
#

Adults§ 9,35#
Infantil (6 a 15 anys)§ 5,61#
De 0 a 5 anys§ 2,32#

Camp de pràctiques de golf§
#

green free camp§ 8,41#
sessió amb professor (1/2h.)§ 17,38#
sessió amb professor (1h.)§ 31,63#
Abonaments§ #
10 green free camp§ 51,31#
bonus iniciació (5h.a/prof.)§ 148,23#
bonus iniciació (2,5h.)§ 74,11#
Sessions múltiples a/professor§ #
2 persones§ 37,95#
3 persones§ 44,27#
4 persones§ 51,65#
Sessions múltiples a/professor (5 sessions)§ #
2 persones§ 168,67#
3 persones§ 199,25#
4 persones§ 231,93#
Curs de 10 hores§ 105,42#
Curs de 5 hores§ 57,98#
Abonament mensual§ 27,43#
Abonats 30% de descompte§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Can Dragó§ #
Llac d'estiu§

#
Entrades ocasionals§ #
Infantil 0 a 5 anys (assegurança)§ 1,73#
Infantil (6 a 14 anys) i gent gran amb tarja rosa§ #
feiners§ 2,85#
dissabtes i festius§ 4,21#
Adults (majors de 15 anys)§ #
feiners§ 5,33#
dissabtes i festius§ 6,07#
Abonaments§ #
Infantil (6 a 14 anys) i gent gran amb tarja rosa§ #
10 banys§ 23,97#
mensual§ 35,84#
temporada§ 77,85#
Adults >15 anys§ #
10 banys§ 38,36#
mensual§ 50,47#
temporada§ 118,44#
tempor. abonats conjunt§ 91,03#

Casals§
#

per nen (a partir 0 anys) segons normativa§ 2,24#

A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Amb la compra de l'abonament de 10 banys, s'aconsegueix un descompte de:#
a) infants i gent gran, 1reduït els dies feiners i 42,5% els festius.§ #
b) adults, 28% els dies feiners i 3reduït els festius.§ #
Abonament mensual i/o temporada, 50% a partir 3er.familiar. Els abonats del con-
junt de la instal·lació tenen un descompte del 24% en l'abonament de temp.#

Escoles§
#
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Pista polisp. coberta (1 grup-classe)§ 24,13#
Pista polisp. descoberta (1 grup-classe)§ 14,48#
Llum artificial, increment de b§ 12,83#
Pista d'atletisme (1 grup-classe o 20 pax)§ 26,22#
Curs natació, 8 nens de 3 a 5 anys (escoles)§ 13,95#

Cursets natació§
#

Nadons (1 dia/set)§ 57,56#
Adults (2dies/set.)§ 80,62#
Infantils (2dies/set.)§ 71,11#
Infantils (1dia/set.)§ 45,73#
Aigua-esport (2 dies/set.)§ 71,10#
gent gran (2dies/set.)§ 42,82#
* Preus trimestrals§ #
* Persones abonades 30% de descompte.§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Pistes poliesportives§

#
Pavelló i sala de rítmica§ #
*entrenaments§ #
1/2 pista§ 32,89#
pista sencera§ 51,93#
*competició§ #
1/2 pista§ 39,69#
pista sencera§ 59,88#
*llum artificial b§ 12,93#
Pistes exteriors§ #
*entrenaments§ 25,66#
*competició§ 32,63#
*llum artificial b§ 12,93#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Centre Esportiu Municipal Can Dragó§ #
Pista d'atletisme§

#
Abonament temporada§ #
Fins a 17 anys§ 93,51#
Entre 18 i 64 anys§ 176,74#
Majors 65 anys§ 75,27#
Clubs descompte 15%§ #
Entrada ocasional§ 4,58#
Competicions, 4 hores§ #
clubs i entitats federats, esc.§ 262,50#
clubs i entitats no federats§ 395,70#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
*megafonia§ 42,64#
*personal, pers./hora§ 18,43#
*material actes promoció esportiva§ 41,96#
*material altres usos§ 67,29#
(*) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
Centre Esportiu Municipal Can Cuyàs§ #
Pista poliesportiva§

#
Grup escolars§ 23,24#
Col·lectius§ #
* Entrenaments§ #
- 1/3 pista§ 22,69#
- 1/2 pista§ 30,15#
- 2/3 pista§ 36,79#
- Pista sencera (personal Ubae) b§ 17,39#
- Pista sencera§ 49,23#
- Llum artificial (per hora) b§ 11,47#
- Abonats i lloguer anual descompte del 10%§ #
* Competició§ #
- Increment d'un 5%§ #
* Instal·lació tancada per hora (personal) b§ 18,29#

Abonaments§
#

Matins§ #
- Obertura expedient (a)§ 50,98#
- Quota mensual (a)§ 19,67#
Tot el dia§ #
- Obertura expedient§ 50,98#

§ EUR#

- Adult (més de 16 anys)§ 31,37#
- Infantil (menys de 16 anys)§ 19,29#
- Gent Gran§ 19,67#
- 3r familiar§ 19,29#
Migdia§ #
- Obertura expedient§ 50,98#
- Quota mensual§ 17,53#
Cap de setmana§ #
- Obertura expedient§ 50,98#
- Quota mensual§ 18,86#

Altres quotes§
#

Baixa temporal§ 4,39#

Entrades puntuals§
#

Infantil§ 5,61#
Adult§ 9,35#

Pista pàdel§
#

Lloguer abonats (preu hora)§ 1,01#
Lloguer no abonats (preu hora)§ 16,79#
Tiquet 10 h. Abonats§ 5,48#
Tiquet 10 h. No abonats§ 106,37#
* Llum artificial b§ 4,08#
* Lloguer raquetes b§ 0,93#

Cursos de natació§
#

* Matrícula (abonats gratuït)§ #
* Quota trimestral§ 16,45#
-Nadons 1 dia§ 68,52#
-Nadons 2 dies§ 137,05#
- Infantil (menor 6 anys) 1 dia§ 42,17#
- Infantil (Menor 6 anys) 2 dies§ 70,64#
-Infantil (major 6 anys) 2 dies§ 70,64#
- Adults (2 dies)§ 77,27#
- Gent Gran (2 dies)§ 74,33#
* Abonats 30% de descompte§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general.§ #
Camp de Futbol Municipal Porta§

#
Camp de gespa§ #
Promoció§

#
Centres Educatius i Escoles d'Iniciació Esportiva§ 20,00#

Entrenaments§
#

-Juvenils i inferiors (per hora)§ 20,00#
-Amateurs i veterans (per hora)§ 43,00#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (dues hores)§ 40,00#
Amateurs i veterans (dues hores)§ 85,00#
Amb taquillatge§ 120,00#

Altres§
#

Partit esporàdic§ 130,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal de Nou Barris§

#
Camp de gespa§ #
Promoció§

#
Centres Educatius i Escoles d'Iniciació Esportiva§ 20,00#

Entrenaments§
#

Juvenils i inferiors (per hora)§ 20,00#
Amateurs i veterans (per hora)§ 43,00#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (dues hores)§ 40,00#
Amateurs i veterans (dues hores)§ 85,00#
Amb taquillatge§ 120,00#

Altres§
#

Partit esporàdic§ 130,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
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Camp de Futbol Municipal Bosc Llarg§
#

Ciutat meridiana§
#

Camp de gespa§ #
Promoció§

#
Centres Educatius§ 20,00#

Entrenaments§
#

Juvenils i inferiors (preu/h)§ 20,00#
Amateurs i veterans (preu/h)§ 43,00#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (2 hores)§ 40,00#
Amateurs i veterans (2 hores)§ 85,00#
Amb taquillatge§ 120,00#

Altres§
#

Lloguer esporàdic§ 130,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Canyelles§

#
Camp de Sauló§ #
Promoció§

#
Camp sencer per hora§ 6,00#

Entrenaments§
#

Juvenils i inferiors (preu/h)§ 5,85#
Amateurs i veterans (preu/h)§ 6,84#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (dues hores)§ 20,00#
Amateurs i veterans (preu/h)§ 35,45#
Amb taquillatge§ 60,00#

Altres§
#

Lloguer esporàdic§ 60,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Vallbona§

#
Camp de Sauló§ #
Promoció§

#
Camp sencer per hora§ 6,00#

Entrenaments§
#

Juvenils i inferiors (preu/h)§ 9,00#
Amateurs i veterans (preu/h)§ 17,00#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (2 hores)§ 14,90#
Amateurs i veterans (2 hores)§ #
Amb taquillatge§ 60,00#

Altres§
#

Lloguer esporàdic§ 34,34#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal del Turó§

#
Camp de Sauló§ #
Promoció§

#
Camp sencer per hora§ 6,00#

Entrenaments§
#

Juvenils i inferiors (preu/h)§ 6,07#
Amateurs i veterans (preu/h)§ 15,13#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (2 hores)§ 11,48#
Amateurs i veterans (2 hores)§ 29,47#
Amb taquillatge§ 60,00#

Altres§
#

Lloguer esporàdic§ 51,50#
- Juvenil§ 37,77#
- Amateurs§ 51,50#

§ EUR#

Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Guineueta§

#
Camp de gespa§ #
Promoció§

#
Centres Educatius i Escoles d'Iniciació Esportiva§ 20,00#

Entrenaments§
#

Juvenils i inferiors (preu/h)§ 20,00#
Amateurs i veterans (preu/h)§ 43,00#

Competicions§
#

Juvenils i inferiors (2 hores)§ 40,00#
Amateurs i veterans (2 hores)§ 85,00#
Amb taquillatge§ 120,00#

Altres§
#

Lloguer esporàdic§ 130,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pavelló Poliesportiu Municipal Valldaura§ #
Escoles i escoles d'iniciació esportiva§

#
* Educació física escolar§ #
- Pista sencera§ 10,60#
- 1/2 pista amb vestidors§ 6,73#
- 1/2 pista amb sense vestidors§ 4,64#
* Promoció esportiva§ #
- Pista sencera§ 10,92#
- 1/2 pista amb vestidors§ 6,84#
- 1/2 pista sense vestidors§ 4,53#
* Competició§ 14,46#

Col·lectius§
#

* Entrenaments§ #
- Fins a juvenil§ 29,48#
- Resta de categories, federats§ 38,21#
* Competició§ #
- Fins a categoria juvenil§ 38,32#
- Resta de categories, federats (*)§ 50,69#
- Altres (*)§ 46,05#
- Actes (preu hora)§ 55,33#
- Actes no esportius (preu hora)§ 88,35#
(*) Descompte del 10% amb contracte anual§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Poliesportiva Municipal Turó§ #
Col·lectius§

#
* Entrenaments / competició§ #
- Benjamí§ 12,86#
- Cadet§ 12,86#
- Infantil§ 14,59#
- Sènior§ 14,69#
* Actes no esportius (preu hora)§ 54,69#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pavelló Poliesportiu Municipal Virrei Amat§ #
Escoles i escoles d'iniciació esportiva§

#
* Educació física, escoles Públiques§ #
- Per grup, 1/3 de pista i hora§ 14,32#
* Educació física, escoles concertades / privades§ #
- Per grup, 1/3 de pista i hora§ 15,06#

Col·lectius§
#

* Entrenaments i competició, 1/3 de pista i hora§ #
- Menys de 10 terços / setmana§ 17,51#
- D'11 a 50 terços / setmana§ 16,87#
- De 51 a 100 terços / setmana§ 16,55#
- Més de 101 terços / setmana§ 16,33#

Altres§
#

* Rocòdrom, mensual§ 16,23#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Poliesportiva Municipal Guineueta§ #
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Escoles d'iniciació esportiva§
#

* Educació física escolar§ 4,40#

Col·lectius§
#

* Entrenaments (*)§ 10,00#
* Competició (2 hores)§ 20,00#

Altres preus§
#

* Actes no esportius§ 131,42#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

DISTRICTE DE SANT ANDREU§
#

Complex Esportiu Municipal del Bon Pastor§ #
Quota d'inscripció§

#
(a)§ 45,00#

Abonaments§
#

Infantil (6 a 14 anys)§ 17,50#
Adults (ja abonats a 31/12/04)§ 29,20#
Nou abonament adult (a)§ 35,15#
Segon familiar i posterior (ja abonats a 31/12/04)§ 26,00#
Nou abonament segon familiar§ 29,30#
Gent gran (més de 65 anys, tarja rosa)§ 22,15#

Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
(a) Per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa serà gra-

tuïta.#
Documentació a aportar en el moment de sol·licitar-la:§ #
- Certificat d'empadronament§ #- Informe de vida laboral de Seguretat Social, emès amb una data màxima d'anti-

guitat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-ne/com-
provar-ne aquest document renovat.#

Entrades ocasionals§
#

Fins a 15 anys§ 4,15#
Majors de 15 anys§ 7,80#
Grups-casals (preus nen)§ 1,45#

Activitats dirigides§ #
Cursets de natació§

#
Abonats§ 13,60#
No abonats§ 29,50#

Cursets de natació escolar§
#

1 dia a la setmana (preu/nen/mes)§ 13,00#

Cursets natació extra-escolar§
#

1 dia a la setmana tardes o dissabtes (preu/nen/mes)§ 16,40#

Lloguers§
#

Sala activitats dirigides (preu/hora i sense megafonia)§ #
Sala gran laborables§ 21,30#
Sala petita laborables§ 14,25#
Sala gran caps de setmana§ 28,50#
Sala petita caps de setmana§ 21,30#
Piscina§ #
1 carrer (preu/hora)§ 14,75#
Pavelló (preu/hora)§ #
Promoció esportiva (fins alevins)§ 15,45#
Entrenaments d'infantil a juvenil§ 26,00#
Entrenaments sèniors§ 41,75#
1/3 infantil -juvenil (entren. No vestidor)§ 10,90#
1/3 promoció- AMPA fins aleví (entren. No vestidor)§ 6,35#
Competició Promoció esport. (fins alevins)§ 25,50#
Competicions d'infantil a juvenil§ 32,60#
Competicions sèniors§ 47,40#
Educació Física escolar§ 11,80#
Escoles horari no escolar§ 15,70#

Camp de futbol 11§
#

Entrenament tot el camp (preu/hora)§ #
Infantil, cadet i juvenil§ 80,00#
Sènior/Amateur§ 100,00#
Empreses§ 100,00#
Competicions (preu/partit)§ #

§ EUR#

Infantil, cadet i juvenil§ 150,00#
Sènior/Amateur§ 180,00#
Empreses§ 180,00#

Camp de futbol 7§
#

Entrenament tot el camp (preu/hora)§ #
Infantil, cadet i juvenil§ 50,00#
Sènior/Amateur§ 60,00#
Empreses§ 60,00#
Competicions (preu/partit)§ #
Infantil, cadet i juvenil§ 70,00#
Sènior/Amateur§ 90,00#
Empreses§ 90,00#

Escola de futbol§
#

Sense fitxa per a competir (*)§ 20,00#
Amb fitxa per a competir (*)§ 25,00#
(*) Tarifes promocionals per la primera temporada§ #
Pistes tennis i pàdel§

#
Tennis§ #
Tennis abonats CEM§ 4,30#
Tennis preu public§ 8,60#
Tennis abonat pistes o CEM amb un convidat§ 6,40#
Pàdel§ #
Pàdel abonats CEM§ 6,50#
Pàdel preu públic§ 9,70#
Pàdel abonat o CEM pistes amb un convidat§ 8,10#
Llum camp de futbol inclosa al preu§ #
Descomptes sobre aquests preus a les entitats que lloguen totes les temporades#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella§ #
Quota d'inscripció§

#
Matrícula (a)§ 32,50#
De 0 a 6 anys§ #
Abonament mensual§

#
Fins a 15 anys§ 17,00#
Adults (majors de 16 anys) (a)§ 19,90#
Jubilat / pensionista§ 17,00#

Entrades ocasionals§
#

Adults (majors de 14 anys)§ 6,55#
Fins a 14 anys i jubilats§ 5,85#

Activitats dirigides§
#

Cursets trimestral aquagim§ #
Adults abonats§ 41,50#
Adults no abonats§ 64,00#
Cursets trimestrals de natació§ #
Infantil no abonats§ 72,50#
Primària no abonats§ 64,00#
Primària abonats§ 53,50#
Adults abonats§ 53,50#
Adults no abonats§ 64,00#
Bebès un dia setmana§ 44,00#
Bebès dos dies setmana§ 79,00#
Gent gran abonats§ gratuït#
Gent gran no abonats§ 64,00#
Cursets anuals de natació§ #
Infantil no abonats§ 142,00#
Primària abonats§ 89,00#
Primària no abonats§ 125,00#
Gent gran abonats§ gratuït#
Cursets trimestrals de gimnàstica§ #
Rítmica abonats nivell 1§ 17,00#
Rítmica abonats nivell 2§ 17,00#
Rítmica abonats nivell 3§ 17,00#
Rítmica abonats nivell 4 (competició)§ 46,00#
Aeròbic adults§ gratuït#
Tai-chi abonats§ gratuït#
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(*) quota nen/curs si el centre no té l'activitat inclosa a l'assegurança de la FAPAC#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Lloguers pavelló (preu/hora)§

#
Escoles, horari escolar§ 18,25#
Escoles esportives horari no escolar§ 20,95#
Entrenaments sèniors§ 39,60#
Competicions d'infantil a juvenil§ 28,20#
Competicions sèniors§ 44,55#
Lloguers ocasionals§ #
Pista sencera§ 59,75#
1/3 de pista§ 31,25#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal de Sant Andreu§ #
Quota d'inscripció§

#
Fins a 64 anys (a)§ 68,00#
A partir de 65 anys§ 34,00#

Abonaments§
#

Fins a 14 anys§ 17,95#
De 15 a 17 anys§ 20,05#
De 18 a 64 anys (a)§ 21,89#
A partir de 65 anys§ 17,95#

Abonaments familiars§
#

Fins a 14 anys§ 14,85#
De 15 a 17 anys§ 16,10#
De 18 a 64 anys§ 17,45#
A partir de 65 anys§ 14,85#

Entrades ocasionals§
#

Fins a 14 anys i jubilats§ 4,40#
Majors de 14 anys§ 6,45#

Abonaments entrades ocasió§
#

Abonament 1 mes§ 42,50#
Abonament 2 mesos§ 71,50#
Abonament 3 mesos§ 96,00#

Activitats dirigides§
#

Cursets mensuals de natació§ #
Adults socis/abonats§ 29,00#
Adults no socis/abonats§ 36,50#
Nadons (6 a 24 mesos) 1/2 hora§ 41,00#
Alevins 2 i 3 anys (1/2 hora)§ 41,00#
Gent gran socis/abonats§ Gratuït#
Cursets mensuals aqua- salut§ #
Adults socis/abonats§ 29,00#
Adults no socis/abonats§ 36,50#
Cursets trimestrals de natació§ #
Infantils- joves socis/abonats§ 89,00#
Infantils- joves no socis/abonats§ 126,00#
Cursets anuals natació§ #
Preescolars socis/abonats (3,4 i 5 anys)§ 109,00#
Preescolars no socis/abonats§ 168,00#
Infant- joves- adults socis/abonats§ 91,50#
Infant.-joves -adults no socis/abonats§ 153,00#
Cursets de gimnàstica (preu mensual)§ #
Gent gran socis/abonats§ Gratuït#
Cursets natació escolar§ #
De dll a div de 9 a 17.30h§ 11,80#
De dll a div de 17.30 a 18.15h§ 12,50#
Dissabtes de 9 a 13h§ 13,60#
Centres d'educació especial§ 17,20#
Preescolar§ 17,20#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Poliesportiu Municipal Francisco Calvo§ #

§ EUR#

Lloguers (preu/hora)§
#

Pistes de bàdminton§ 11,50#
Educació física escolar§ #
1/3 de pista§ 9,60#
3/3 de pista§ 17,20#
Entrenaments juvenils i inferiors§ #
1/3 de pista§ 16,10#
3/3 de pista§ 30,10#
Entrenaments sèniors§ #
1/3 de pista§ 22,50#
3/3 de pista§ 43,00#
Competicions juvenils i inferiors (i cap de setmana)§ #
1/3 de pista§ 18,30#
3/3 de pista§ 34,40#
Competicions sèniors (i cap de setmana)§ #
1/3 de pista§ #
3/3 de pista§ 48,30#
Lloguers ocasionals laborables§ 53,60#
Lloguers ocasionals caps de setmana i festius§ 64,60#
Llum pista§ #
1/3 de pista§ 3,25#
3/3 pista§ 6,50#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Poliesportiu Ignasi Iglesias§ #
Lloguers (preu/hora)§

#
Escoles Educació física escolar§ 20,90#
Entrenaments§ #
Categories infantils a cadets§ 26,20#
De júniors a sèniors§ 31,40#
Competicions§ #
Categories infantils a cadets§ 30,40#
De júniors a sèniors§ 36,70#
Partits ocasionals§ 43,00#
Tots els preus inclouen el cost de la llum artificial, ja que en tot moment és neces-
sari engegar-la.#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Poliesportiva Municipal la Sagrera§ #
Lloguers (preu/hora)§

#
Escoles Educació física escolar§ 13,50#
Entrenaments (dies feiners)§ #
Infantils o menors de 16 anys§ 16,50#
Adults o veterans§ 31,00#
Llum§ 14,00#
Competicions, dissabtes i festius§ #
(preu/partit)§ #
Infantils o menors de 16 anys§ 22,00#
Adults o veterans§ 36,50#
Descomptes per lloguers de temporada§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Trinitat Vella§ #
Camp de futbol 7§

#
Entrenaments i partits oficials més 2 amistosos§ #
Futbol 7 (temporada)§ 639,52#
Futbol 7 (lloguer ocasional)§ 50,00#
Suplement horari nocturn§ 10,00#

Camp de futbol 11§
#

Temporada§ #
Empreses§ 1.200,00#
Amateurs§ 800,00#
Juvenils§ 700,00#
Futbol base§ 700,00#
Col·legis§ 700,00#
Suplement horaris nocturns§ 77,03#
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Lloguer ocasional§ #
Empreses§ 140,00#
Veterans§ 140,00#
Amateurs§ 140,00#
Juvenils§ 110,00#
Futbol base§ 110,00#
Col·legis§ 110,00#
Suplement horaris nocturns (EUR/hora)§ 15,39#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Bon Pastor Nou§ #
Lloguers temporada§

#
Entrenaments i competicions§ #
Futbol base§ 440,00#
Alevins§ 900,00#
Infantils§ 900,00#
Cadets§ 825,00#
Juvenils§ 825,00#
Amateurs i empreses§ 1.480,00#
Amb llum: entre un 22 i un 24% d'increment§ #
Partits i/o entrenaments ocasionals (2h)§

#
Juvenil i futbol base sense llum§ 49,00#
Juvenil i futbol base amb llum§ 59,00#
Amateurs i veterans sense llum§ 62,00#
Amateurs i veterans amb llum§ 76,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Narcís Sala§ #
Lloguers camp gespa artificial§

#
Camp futbol 7§ 62,00#
(Preu per hora i equip participant)§ #
Partit en camp gran§ 310,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

DISTRICTE DE SANT MARTÍ§
#

Centre Esportiu Municipal Bac de Roda§ #
Lloguers 1h§

#
1/3 escoles§ 9,72#
1/3 entrenament juvenil i inferiors§ 12,94#
1/3 entrenament altres§ 19,07#
1/3 competició juvenil i inferiors§ 16,40#
1/3 competició altres§ 22,29#
1/3 puntual§ 27,80#
pista central entrenament juvenil i inferiors§ 34,11#
pista central entrenament altres§ 42,48#
pista central competició juvenil i inferiors§ 47,52#
pista central competició altres§ 53,97#
pista central puntual§ 64,91#
llum 1/3§ 3,36#
llum pista central§ 10,19#

Abonaments§
#

inscripció (a)§ 67,29#
inscripció tarja rosa§ 46,50#
inscripció tarja rosa reduïda§ 52,01#
inscripció 3er familiar (1)§ 33,64#
abonat§ 37,57#
infantil§ 19,67#
tarja rosa§ 22,47#
matins cap setmana§ 26,92#
caps setmana§ 24,72#
3er familiar*§ 19,63#
4art familiar*§ 10,65#
baixa temporal§ 13,36#
col·lectius (a)§ 24,30#
entrada puntual§ 8,13#

§ EUR#

entrada puntual inf.§ 6,03#

Cursets natació 1H/Set -mensual§
#

pre- escolar**§ 14,44#
escolar**§ 11,40#
abonat infantil§ 4,44#
fill d'abonat menor 2 anys§ 37,99#
fill d'abonat 3 i 4 anys§ 22,85#
abonat adult§ 25,33#
abonat tarja rosa§ 19,11#

Altres programes§
#

campus estiu setmana§ 81,92#
precampus estiu setmana§ 87,90#
ludoteca una sessió§ 16,82#
ludoteca dues sessions§ 33,64#
ludoteca tres sessions§ 50,47#
ludoteca§ 6,31#
pro-ef (programa individualitzat)§ 9,11#
ent. personal sessió power plate§ 18,18#
ent. personal sessió 30§ 18,18#
ent. personal sessió§ 31,31#
bonus 5 ent. personal§ 150,65#
bonus 10 ent. personal§ 289,58#
abonament ent. personal 1xset.§ 119,86#
abonament ent. personal 2xset.§ 236,26#
abonament ent. personal 1xmen.§ 29,44#
abonament ent. personal 2xmen.§ 56,92#
sessió espai§ 10,89#
sessió espai no abonat§ 27,06#
sessió pilates§ 27,06#
sessió pilates no abonat§ 37,90#
(1) promoció familiar per menors de 20 anys 3er membre 34,30 i a partir 4art gra-

tuït#
(*) en quota familiar per menors de 20 anys amb dues quotes d'abonat§ #
(**) preus vigents per temporada octubre a juny§ #
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Base Nàutica de la Mar Bella§ #
Quotes (anual)§

#
Individual (a)§ 172,54#
Familiar§ 338,22#

Varades (semestral)§
#

Windsurf§ 164,72#
Catamarà / Patí Català§ 339,72#
Varis§ 196,26#
Optimist§ 58,82#
Caiac§ 115,23#

Cursos§
#

Windsurf (10 hores)§ #
Abonats§ 138,48#
No Abonats§ 172,83#
Catamarà (16 hores)§ #
Abonats§ 161,71#
No Abonats§ 201,21#
Caiac (10 hores)§ #
Abonats§ 92,98#
No Abonats§ 116,21#
Creuer (16 hores)§ #
Abonats§ 209,21#
No Abonats§ 224,40#
Patí Català (8 hores)§ #
Abonats§ 198,13#
No Abonats§ 220,34#
Optimist§ #
Abonats§ 99,15#
No Abonats§ 99,15#
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Catamarà infantil§ #
Abonats§ 131,39#
No Abonats§ 131,39#
Windsurf infantil§ #
Abonats§ 75,79#
No Abonats§ 75,79#
See Master (cursos de windsurf, catamarà i creuer)§ 584,11#
Yath Master (cursos de catamarà, 2 creuers, teòrica pati d'esbarjo)§ 934,58#
Abonament a flota (4 hores a la setmana a triar) - preu per setmana§ 56,07#
Kitte surf, curs§ 327,10#

Lloguers / hora§
#

Windsurf (hora)§ #
Abonats§ 16,17#
No Abonats§ 21,22#
Windsurf / Abonament (Bono 10 h)§ #
Abonats§ 145,53#
No Abonats§ 181,95#
Patí Català / Abonament (Bono 10 h)§ #
Abonats§ 227,44#
No Abonats§ 227,44#
Caiac Individual (hora)§ #
Abonats§ 11,12#
No Abonats§ 13,33#
Caiac Individual / Abonament (Bono 10 h)§ #
Abonats§ 90,97#
No Abonats§ 110,19#
Caiac Doble§ #
Abonats§ 18,67#
No Abonats§ 22,25#
Caiac Doble / Abonament (Bono 10 h.)§ #
Abonats§ 150,79#
No Abonats§ 179,90#
Caiac coberta§ #
Abonats§ 12,94#
No Abonats§ 16,17#
Caiac coberta / Bono 10h§ #
Abonats§ 110,19#
No Abonats§ 138,50#
Neopreno§ #
Abonats§ 6,07#
No Abonats§ 11,62#
Prova de nivell§ #
Abonats i no abonats§ 19,62#
Ús instal·lació/ Acompanyant abonat§ #
No Abonats§ 8,08#
Training Personal (monogràfics: navegació amb mal temps, mecànica,...)§ 56,07#

Campus olimpia§
#

5 Dies§ 99,01#
10 Dies§ 198,03#

Activitats escolars§
#

Dia Blau Clar§ #
Caiac-Volei (3 hores)§ 10,61#
Dia Blau Turquesa§ #
Catamara-Volei (3 hores)§ 14,66#
Dia Blau Marí§ #
Cata-Caiac-Volei (3 hores)§ 15,17#
Setmana Blava§ #
Cata-Caiac-Volei-Aula Mar (4 hores)§ 69,25#

Titulacions nàutiques§
#

P. Navegació Bàsica PNB§ #
Abonats§ 188,22#
No abonats§ 188,22#
Patró de Iot PI§ #
Abonats§ 705,87#
No abonats§ 705,87#

§ EUR#

P. Embarcació Esbarjo PEE§ #
Abonats§ 470,58#
No abonats§ 470,58#
Pràctica Motor / Vela§ #
Abonats§ 69,60#
No abonats§ 69,60#

Altres§
#

Massatges, abonats (preu/hora)§ 37,38#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Centre Esportiu Municipal Can Felipa§ #
Abonats§

#
Inscripcions§ #
Individual adult a partir 16 anys (a)§ 75,00#
Individual amb tarja Rosa§ 47,00#
Individual amb tarja verda§ 60,00#
Individual infantil a partir 7 anys§ 47,00#
Individual infantil de 0 a 6 anys§ Gratuït#
Familiar a partir del 3r membre§ 47,00#
Quotes Mensuals§ #
Individual adult a partir 16 anys (a)§ 36,15#
Individual amb tarja Rosa§ 22,40#
Individual amb tarja verda§ 28,35#
Individual infantil a partir 7 anys§ 22,50#
Individual infantil de 0 a 6 anys§ 3,15#
Familiar a partir del 3r membre§ 27,90#
Baixa temporal malaltia§ 4,15#
Baixa temporal estiu§ 11,60#
Entrades puntuals§ #
De 0 a 6 anys§ 2,45#
de 7 a 15 anys§ 4,90#
A partir dels 16 anys§ 7,65#
Abonament 1 mes adults + 16 anys§ 53,50#
Abonament 1 mes infantil a partir de 7 anys§ 39,75#
Abonament 1 mes infantil 0 a 6 anys§ 17,60#
Abonament 10 entrades adults§ 62,25#
Abonament 10 entrades infantil§ 40,00#

Serveis complementaris§
#

Sessió sol uva -abonat§ 3,75#
Sessió sol uva no abonat§ 4,75#
Abonament sol uva abonat§ 32,00#
Abonament sol uva no abonat§ 42,00#
Abonament sol uva treballador§ 2,20#
Candados§ 3,50#
lloguer taquilla anual§ 56,00#
lloguer taquilla mensual§ 6,25#

Lloguer d'espais (1 hora)§
#

1 carrer de piscina per a promoció§ 9,15#
1 carrer de piscina resta§ 35,25#
Piscina sencera per a promoció§ 24,50#
Piscina sencera per a resta§ 110,00#
Piscina Petita§ 110,00#
Llum§ 10,60#
Sala d'aeròbic - activitats esportives -§ 70,00#
Sales - actes promocionals i publicitaris§ 600,00#

Cursets de natació (trimestral)§
#

Escolars§ #
Escolars menors de 6 anys§ 38,06#
Escolars a partir dels 6 anys§ 47,05#
Cursets de natació§ #
Adults abonats 2 dies setmana§ 74,60#
Adults abonats 3 dies setmana§ 95,25#
Adults No abonats 2 dies setmana§ 122,45#
Adults no abonats 3 dies setmana§ 163,60#
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Gent Gran abonats 2 dies setmana§ 57,40#
Gent Gran no abonats 2 dies setmana§ 92,85#
Nadons abonats 1 dia setmana§ 39,65#
Nadons No abonats 1 dia setmana§ 64,15#
Nadons abonats 2 dia setmana§ 64,15#
Nadons No abonats 2 dia setmana§ 102,10#
Infantils de 3 a 6 anys abonats 1 dia set§ 52,40#
Infantils de 3 a 6 anys No abonats 1 dia set§ 93,00#
Infantils de 3 a 6 anys abonats 2 dia set§ 77,30#
Infantils de 3 a 6 anys No abonats 2 dia set§ 138,10#
Infantils + 6 anys abonats 1 dia / set§ 34,90#
Infantils + 6 anys No abonats 1 dia / set§ 58,55#
Infantils + 6 anys abonats 2 dia / set§ 51,80#
Infantils + 6 anys No abonats 2 dia / set§ 84,90#
Altres Activitats§ #
Aquamater no abonats 1 dia / setmana§ 61,60#
Aquamater no abonats 2 dia / setmana§ 98,25#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Júpiter§ #

Cursets (mensuals)§
#

Cursets 1 dia / setmana§ #
peixet a§ 24,77#
peixet b§ 24,77#
cavallet blanc§ 24,77#
cavallet groc§ 21,68#
cavallet verd§ 21,68#
cavallet marro§ 21,68#
nadons§ 18,41#
escoles§ 10,75#
pre- escolar§ 11,21#
Cursets 2 dies /setmana§ #
peixet a§ 32,24#
peixet b§ 32,24#
cavallet blanc§ 32,24#
cavallet groc§ 30,84#
cavallet verd§ 30,84#
cavallet marro§ 30,84#
nadons§ 27,10#
adults iniciació§ 32,24#
adults perfeccionament§ 32,24#

Abonats§
#

inscripció (a)§ 46,73#
infantil (0-4)§ Gratuït#
jove (5-15)§ 16,26#
t. rosa reduïda(tot el dia)§ 25,70#
t. rosa reduïda(de 9 a 14h)§ 20,56#
t. rosa total(tot el dia)§ 23,36#
t. rosa total(de 9 a 14h)§ 17,29#
quota adult§ 31,78#
quota matins i caps set (a)§ 24,30#
quota migdia i caps set§ 22,43#
entrades abonats adult§ 9,81#
entrades abonats jove§ 7,48#

Lloguer espais§
#

preu carril§ 20,56#
preu piscina complerta§ 56,07#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Complex Esportiu Municipal Maresme§ #
Cursets (mensuals)§

#
Cursets un dia /setmana§ #
peixet a, b§ 23,36#
cavallet blanc§ 23,36#
cavallet groc, verd,marro§ 21,50#

§ EUR#

escoles§ 10,75#
pre-escolar§ 11,21#
Curset dos dies /setmana§ #
peixet a, b§ 32,24#
cavallet blanc§ 32,24#
cavallet groc, verd,marro§ 30,37#
adults§ 32,24#

Abonats§
#

inscripció (a)§ 46,73#
quota infantil (0-4 anys)§ #
quota jove (5-15 anys)§ 17,76#
tarja rosa reduïda (9-14h)§ 18,60#
tarja rosa total (9-14h)§ 15,65#
quota adult tot el dia§ 32,71#
quota migdia i caps de setm§ 23,36#
quota matins i caps de setm (a)§ 26,45#
quota empresa§ 28,97#
baixa temporal§ 4,39#

Entrades puntuals§
#

quota adult§ 9,81#
quota jove§ 7,48#
entrada abonats fora d'hores§ 4,02#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït.§ #
Complex Esportiu Municipal Nova Icària§ #
Abonats§

#
Inscripcions§ #
Adults (a)§ 74,02#
Infantil i gent gran§ 54,77#
Entrada puntual adult§ 8,41#
Entrada puntual 0-4 anys§ 4,95#
Abonats mensual§ #
Abonat adult (a)§ 39,95#
Abonat familiar§ 33,08#
Abonat infantil§ 28,27#
Abonat Tarja Rosa§ 21,64#

Activitats aquàtiques trimestre§
#

Abonats§ #
Curset natació nadons§ 60,75#
Curset natació preescolar§ 57,85#
Curset infantil 1 dia/set§ 27,01#
Curset natació infantil 2 dies/set§ 49,07#
Curset adult 1 dia/set§ 27,01#
Curset natació adults 2 dies/set§ 50,47#
Curset natació embarassades§ 20,75#
Classes particulars 1 persona§ 17,15#
Classes particulars 2 persones§ 12,85#
Classes particulars 3-4 persones§ 10,89#
Natació joves§ 49,02#
No Abonats§ #
Curset natació nadons§ 118,13#
Curset natació preescolar§ 112,76#
Curset infantil 1 dia/set§ 51,78#
Curset natació infantil 2 dies/set§ 95,70#
Curset adult 1 dia/set§ 49,16#
Curset natació adults 2 dies/set§ 95,89#
Curset natació embarassades§ 40,47#
Classes particulars 1 persona§ 24,21#
Classes particulars 2 persones§ 21,17#
Classes particulars 3-4 persones§ 16,64#
Natació joves§ 92,99#
Curset escolar horari lectiu§ 19,63#

Cursos adults curs mensual§
#

Abonats§ #
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Taichi§ 16,73#
Embarassades§ 19,16#
Pilates§ 19,16#
Miniesports§ 10,75#
No abonats§ #
Taichi§ 33,55#
Matricula no abonats taichi§ 16,73#
Miniesports§ 20,93#

Pista poliesportiva hora§
#

Educació física escolar 1/3§ 15,23#
Educació física escolar 3/3§ 29,91#
Promoció esportiva 1/3§ 17,20#
Promoció esportiva 3/3§ 34,39#
Entrenament equips joves 1/3§ 17,43#
Entrenament equips joves 3/3§ 34,81#
Entrenament altres 1/3§ 22,34#
Entrenament altre 3/3§ 44,77#
Competició equips joves 1/3§ 22,06#
Competició equips joves 3/3§ 43,36#
Competició altres 1/3§ 27,76#
Competició altres 3/3§ 53,83#
Quota llum 1/3§ 4,95#
Quota llum 3/3§ 9,72#
Escoles d'Iniciació mensual§ #
Abonats EIE poliesportiu 2 h/set§ 12,76#
No abonats EIE poliesportiu 2 h/set§ 24,53#
Abonats EIE poliesportiu 3 h/set§ 18,93#
No abonats EIE poliesportiu 3 h/set§ 36,26#
Matricula no abonats poliesportiu§ 13,83#

Pàdel§
#

Lloguer pista hora§ 10,56#
Escoles d'iniciació esportiva pàdel§ #
Pàdel 1 dia/setmana§ 24,67#
Pàdel 2 dia/setmana§ 41,68#
Matrícula Escola de pàdel§ 13,74#
Pàdel adults§ #
Abonats§ #
Curs 1 dia/setmana§ 35,00#
Curs 2 dia/setmana§ 64,07#
Curs 1 persona 1 dia/setmana§ 98,88#
Curs 2 persones 1 dia/setmana§ 54,91#
Curs 3 persones 1 dia/setmana§ 42,34#
Classes particulars 1 persona§ 28,88#
classes particulars 2 persones§ 41,40#
No abonats§ #
Curs 1 dia/setmana§ 56,78#
Curs 2 dia/setmana§ 99,77#
Curs 1 persona 1 dia/setmana§ 122,90#
Curs 2 persones 1 dia/setmana§ 76,12#
Curs 3 persones 1 dia/setmana§ 59,39#
Classes particulars 1 persona§ 28,88#
classes particulars 2 persones§ 41,31#
A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus reduït§ #
Centre Municipal de Vela§ #
1. Abonaments§

#
1.1. Abonament Instal·lació§ Anual#
Anual Infantil (fins a 14 anys)§ 125,77#
Anual Juvenil (de 15 a 20 anys)§ 159,27#
Anual Adult (a partir de 21 anys)§ 201,17#
Semestral Infantil (fins a 14 anys)§ 87,78#
Semestral Juvenil (de 15 a 20 anys)§ 96,87#
Semestral Adult (a partir de 21 anys)§ 150,92#
§ Mensual#
Mensual Infantil (fins a 14 anys)§ 17,50#
Mensual Juvenil (de 15 a 20 anys)§ 19,25#

§ EUR#

Mensual Adult (a partir de 21 anys) (a)§ 30,00#
Nota 1: els abonaments mensuals desprès de donar-se de baixa s'hauran d'esperar
1 any per tornar-se a apuntar.#
Nota 2: les persones amb necessitats educatives especials NEE gaudiran d'un 50%
de descompte amb l'abonament a la instal·lació#
Nota 3: Descompte per unitat familiar 3er fill i següents gratuït§ #
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
1.2. Abonament a avarada§ Semestral#
Windsurf (planxa + 1 vela muntada)§ 175,73#
Embarcació individual infantil§ 105,47#
Embarcació individual§ 210,95#
Embarcació doble§ 254,87#
Embarcació col·lectiva§ 316,31#
Embarcació multibuc§ 439,30#
Remolc§ 270,00#
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres)§ 562,50#
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres)§ 675,00#
Embarcació de creuer§ 930,00#
§ Mensual#
Windsurf (planxa + 1 vela muntada)§ 35,00#
Embarcació individual infantil§ 21,00#
Embarcació individual§ 42,00#
Embarcació doble§ 50,75#
Embarcació col·lectiva§ 63,00#
Embarcació multibuc§ 75,00#
Remolc§ 60,00#
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres)§ 125,00#
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres)§ 150,00#
Embarcació de creuer§ 195,00#
1.3. Avarada de trànsit (*no abonats)§ Diari#
Embarcació individual infantil§ 1,41#
Embarcació individual§ 2,64#
Embarcació doble§ 2,96#
Embarcació col·lectiva§ 3,41#
Embarcació multibuc§ 3,85#
Remolc§ 3,30#
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres)§ 5,68#
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres)§ 6,60#
Embarcació de creuer§ 9,70#
1.4. Abonament a Flota§ #
Sessió d'accés abonament a flota (SAAF) 2 h.§ 47,20#
1 hora de navegació§ 18,57#
Abonament 5 hores (en 6 mesos)§ 49,57#
Abonament 10 hores (en 6 mesos)§ 93,01#
1.5. Utilització puntual§ #
Acompanyant abonat a flota (1 hora)§ 5,25#
Acompanyant abonat a avarada (1 hora)§ 5,25#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
1.6 Amarres i serveis (preus subjectes a IVA)§ #
Amarres pantalans (fins a 7,5 metres) b§ 178,00#
Guixeta petita b§ 2,59#
Guixeta gran b§ 5,17#
Secador de neoprè b§ 5,17#
Lloguer neoprè (2 hores) b§ 5,60#
Moviment de grua (pujar o baixar) b§ 6,90#
Karcher (preu hora) b§ 20,53#
Marina seca (anar o tornar) b§ 17,91#
Utilització aules 4 h b§ 167,30#
(b) A aquests imports cal afegir l'IVA amb el tipus general§ #
2. Activitats§

#
2.1. Bateig de Vela§ #
Bateig infantil i juvenil (2 hores)§ 16,78#
Bateig adults (2 hores)§ 30,42#
2.2. Cursos de Vela Lleugera, Windsurf, catamarà i creuer§ #
Curs infantil i juvenil (8 hores)§ 129,78#
Curs d'adults (8 hores)§ 194,07#
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§ EUR#

2.3 Cursos per abonats§ #
Curs de continuïtat infantil i juvenil 20 hores§ 183,58#
Curs de continuïtat adults 20 hores§ 223,17#
Curs de Escola de Regates (obligatori nivell verd) 40 h.§ 286,61#
Preparació Física Escola de Regates (20 hores)§ #
2.4. Sessions individuals (1h)§ #
1 persona§ 39,42#
2 persones o mes (EUR/pers.)§ 35,04#
2.5. Escola de Creuer§ #
Navegació un dia§ 93,00#
Navegació amb pernoctació (EUR/dia)§ 125,88#
2.6 Estades§ #
Campus Olímpia (1 setmana)§ 157,51#
Campus Olímpia (2 setmanes)§ 314,96#
Flash Week Infantil (1a setmana)§ 213,11#
Flash Week Infantil (2a setmana o més)§ 191,66#
Flash Week Juvenil (1a setmana)§ 198,39#
Flash Week Juvenil (2a setmana o mes)§ 178,56#
Escola de Regates (1a setmana)§ 202,89#
Escola de Regates (2a setmana o mes)§ 182,80#
2.7 Vela Escolar§ #
Bateig de vela (2h)§ 11,21#
Bateig centres d'educació especial (2h)§ 13,11#
Curs vela lleugera /windsurf/catamarà (EUR/h)§ 5,25#
Cicles Formatius (EUR/h)§ 7,08#
Navegació de creuer (EUR/dia)§ 52,45#
Navegació de creuer amb pernoctació (EUR/dia)§ 78,68#
2.8. Vela Adaptada§ #
Bateig de vela (2 hores)§ 15,21#
Curs de vela (8 hores)§ 97,03#
Programa de continuïtat (30h)§ 111,58#

3. Titulacions nàutiques*§
#

Autorització federativa de vela§ 121,16#
Patró de Navegació Bàsica (PNB)§ #
Matriculació§ 81,08#
Teòrica curs§ 245,00#
Pràctiques motor (12 hores obligatòries)§ 250,00#
Pràctiques de radio (2 hores obligatòries)§ 60,00#
Pràctiques de vela (8 hores obligatòries)§ 160,00#
Expedició Titulació *§ 51,33#
Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)§ #
Matriculació§ 125,88#
Teòrica§ 375,00#
Pràctiques motor (16 hores obligatòries)§ 320,00#
Pràctiques de vela (20 hores obligatòries)§ 375,00#
Pràctiques de radio (2 hores obligatòries)§ 60,00#
Expedició Titulació *§ 51,33#
Patró de Iot (PIOT)§ #
Matriculació§ 125,88#
Teórica curs§ 625,00#
Pràctiques motor (24 hores obligatòries)§ 480,00#
Pràctiques de radio (4 hores obligatòries)§ 120,00#
Pràctiques de vela (20 hores opcionals)§ 375,00#
Expedició Titulacions*§ 72,79#

* Poden variar segons tarifes oficials vigents de la DGP§ #
Nota 1: Els abonats gaudeixen d'un 15% de descompte§ #
Nota 2: En temporada baixa tots els preus gaudeixen d'un 15% de descompte (acu-
mulable per als abonats)#
Nota 3: Els federats de vela gaudeixen d'un 50% de descompte a l'abonament a la
instal·lació#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Verneda§ #
Abonats mensuals§

#
Adults individuals inscripció (a)§ 51,00#
Familiar adults 2 primers membres inscripció§ 51,00#
A partir 3er membre Inscripció§ 30,00#

§ EUR#

Infants fins 14 anys inscripció§ 30,00#
3ª edat amb targeta rosa inscripció§ 30,00#
Quota Infants fins 14 anys§ 20,35#
Adult a partir dels 15 anys (a)§ 33,45#
Quota familiar 3er membre§ 21,70#
Quota 3ª edat amb targeta rosa§ 20,35#
Quota mig dia 13,30-16,30 abonats§ 21,70#
caps de setmana i festius§ 21,70#
Quota de manteniment§ 6,85#
Abonaments mesos trencats§ 44,50#
Abonaments mesos trencats infantil§ 28,75#
Quota 1/2 juliol o 1/2 agost§ 25,80#
Entrada puntual§ 7,15#

Lloguers hora§
#

Sala poliesportiva polivalent§ #
Equips juvenils o inferiors entrenaments§ 12,35#
Equips juvenils o inferiors competició§ 15,20#
Equips juniors i superiors entrenaments§ 26,00#
Equips juniors i superiors competició§ 32,90#
Actes no esportius laborables§ 48,05#
Actes no esportius festius§ 62,35#
Sala poliesportiva emmoquetat§ 61,20#
Sala de barri (pavelló)§ #
Equips juvenils o inferiors entrenaments 3/3§ 20,20#
Equips juvenils o inferiors competició 3/3§ 25,20#
Equips juniors i superiors entrenaments 3/3§ 46,55#
Equips juniors i superiors competició 3/3§ 50,80#
Equips esporàdics 3/3§ 55,15#
Suplement de llum§ 7,65#
Festius instal·lació tancada§ 71,20#
Actes esportius amb taquilla§ 115,75#
Actes no esportius primers 4 hores llum inclosa§ 811,90#
Actes no esportius hores restants llum inclosa§ 153,30#
Pista poliesportiva (exterior)§ #
Equips juvenils o inferiors entrenaments§ 12,45#
Equips juvenils o inferiors competició§ 15,50#
Equips juniors i superiors entrenaments§ 27,60#
Equips juniors i superiors competició§ 35,15#
Suplement de llum§ 7,25#

Piscina§
#

Lloguer 1 carril piscina hora§ 15,45#
Lloguer 1/2 piscina hora§ 36,45#
Lloguer sup. 10 persones (per persona) hora§ 3,85#
Cursets de natació§ #
Preescolar (2 dies setmana) - trimestral-§ 88,00#
Infantil i adult abonat (2 dies setmana) - trimestral-§ 61,00#
No abonat infantil i adult (2 dies setmana) -trimestral-§ 88,00#
Preescolar dissabte -trimestral-§ 45,50#
Infantil i adult abonat dissabte - trimestral-§ 36,00#
Infantil i adult no abonat dissabte - trimestral-§ 45,50#
Natació escolar (mensual)§ 11,50#

Altres§
#

Seminaris (preu/hora generalista)§ 5,00#
Seminaris (preu/hora activitat especial)§ 8,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Centre Esportiu Municipal Vintro§ #
Abonats mensuals§

#
Inscripcions de 7 a 14 anys§ 31,50#
Inscripcions 15 anys i majors (a)§ 60,00#
Inscripcions persones Targeta Rosa§ 30,00#
Quotes 0 a 6 anys*§ Gratuït#
Quotes de 7 a 14 anys§ 23,60#
Quotes 15 anys i majors**§ 36,20#
Quotes persones Targeta Rosa§ 23,05#
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Quota 3er membre fins 21 anys§ 23,60#
Quota de dill. a div. 13:30 a 16:30§ 19,95#
Quota Dis. Diu. i festius§ 19,95#
Quota de dill. a div. 7:00 a 13:00§ 24,13#
Quota matins amb Tarjeta Rosa§ 19,42#
Quota de 7,00 a 16,30§ 31,50#
Quota de matins i caps de setmana (a)§ 31,50#
Assegurança accidents (anual)§ 13,10#

Entrades puntuals§
#

Entrada Dia No abonats§ 7,60#
Entrada Dia No abonats menors 14 anys§ 5,50#
Entrada Dia Abonats límit horari§ 3,40#
Quotes manteniment mensual§ 7,05#

Serveis complementaris§
#

Guixetes de lloguer§ 81,50#

Lloguers hora§
#

Festius instal·lació tancada (preu hora)§ 78,00#
Actes esportius amb guixetes (preu hora)§ 106,00#
Actes no esportius llum inclosa (preu hora)§ 700,00#
Hores restants llum inclosa (preu hora)§ 130,00#
Sala A (llum inclosa)§ 60,00#
Sala B (llum inclosa)§ 42,00#
Sala C (llum inclosa)§ 24,00#
Sala Spinning o Ludoteca (llum inclosa)§ 50,00#

Piscina§
#

Lloguer de piscina§ #
un carril de piscina (preu hora)§ 15,00#
Piscina Petita (preu hora)§ 43,00#
Preescolar (trimestral. 2 dies setmana)§ 96,60#
Infantil i adult abonat (trimestral. 2 dies setmana)§ 84,00#
Infantil adult no abonat (trimestral. 2 dies set.)§ 101,75#
Natació escolar (Mensual. 1 dia setmana)§ 13,65#
Nadons (trimestral. 1 dia setmana)§ 63,85#
embarassades abonats (trimestral. 1 dia set.)§ 26,05#
embarassades no abonats (trimestral. 1 dia set.)§ 32,10#

* sempre que estigui vinculat a un abonament§ #
** descompte per abonats amb permanència anterior a 1 de gener de 2008#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Maresme§ #
Lloguers§

#
escoles horari lectiu 1 hora§ 7,00#
equips juvenils i inferiors (1/2 camp) 1hora§ 6,00#
equips sèniors (1/2 camp) 1 hora§ 10,00#
competicions juvenils i inferiors (partit)§ 16,50#
competicions sèniors (partit)§ 40,00#
llum 4 torretes entrenaments 1 hora§ 10,00#
llum 4 torretes competició (partit)§ 20,00#
partit lloguer puntual (partit)§ 60,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Complex Esportiu Municipal Vila Olímpica§ #
Futbol 7 lloguers hora§

#
Lloguer esporàdics§ 75,00#
Lloguer lligues d'empreses o entitats§ 57,75#
Il·luminació§ 18,40#
Escoles horari lectiu§ 17,00#
Escoles esportives§ 17,00#
Escola de futbol 2 hores§ 28,00#
escola de futbol 3 hores§ 38,00#
Equips de clubs benjamins o inferiors§ 17,00#
Partits benjamins o inferiors§ 36,00#

Futbol sala lloguers hora§
#

§ EUR#

Lloguer esporàdic§ 45,00#
Lloguer lligues d'empreses o entitats§ 31,00#
Il·luminació§ 9,00#
Escoles horari lectiu§ 17,00#
Escoles esportives§ 17,00#
Equips juvenils i inferiors§ 17,00#
Equips sèniors i veterans§ 23,60#
Equips juvenils i inferiors partit§ 23,60#
Equips sèniors i veterans partit§ 26,80#

Tennis§
#

Individuals§ 14,40#
Parelles§ 20,60#
Individuals menors 16 anys i tarja rosa§ 7,20#
Parelles menors 16 anys i tarja rosa§ 10,30#
Escola de tennis 1,5 h. Setmana§ 25,00#
Escola de tennis 2 h. Setmana§ 32,25#
Escola de tennis 3h. Setmana§ 45,00#
Classes particulars hora§ 25,70#
Il·luminació§ 5,15#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
IEM: Camp Municipal de Futbol Municipal Poblenou§ #
Lloguers§

#
escoles horari lectiu 1 hora§ 8,49#
equips juvenils i inferiors (1/2 camp) 1hora§ 8,49#
equips sèniors (1/2 camp) 1 hora§ 16,98#
competicions juvenils i inferiors (partit)§ 21,83#
competicions sèniors (partit)§ 44,87#
llum 4 torretes entrenaments 1 hora§ 12,13#
llum 4 torretes competició (partit)§ 24,26#
partit lloguer puntual f-7§ 60,50#
partit lloguer puntual f-11§ 99,75#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Poliesportiu Municipal la Nau del Clot§ #
Lloguer hora§

#
Escoles Educació Física§ 8,80#
Equips entrenaments§ 10,80#
Equips competició§ 12,30#
Lloguer puntual§ 31,50#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Menorca§ #
Lloguer§

#
col·legis horari lectiu 1h§ 10,00#
equips juvenils i inferiors 1h mig camp§ 10,13#
partits juvenils i inferiors partit§ 39,48#
equips sèniors 1h mig camp§ 16,21#
partits equips sèniors§ 77,16#
llum camp sencer partit§ 15,81#
llum camps sencer entreno§ 7,90#
partit esporàdic§ 90,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Sant Martí de Provençals§ #
Lloguer§

#
Escoles horari lectiu 1h§ 8,00#
Equips juvenils i inferiors 1h§ 8,00#
Equips sèniors 1h§ 16,00#
Competicions juvenils i inferiors partit§ 25,00#
Competicions sèniors partit§ 45,00#
Llum dues torretes 1 h§ 5,00#
Llum quatre torretes partit§ 26,20#
Partit lloguer puntual partit futbol 11§ 95,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Frontons Municipals Bac de Roda§ #
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§ EUR#

Lloguer§
#

Hora pista usuaris fixes§ 15,75#
Hora pista Clubs§ 21,00#
1 Fase de llum§ 4,70#
2 Fases de llum§ 7,85#
3 Fases de llum§ 9,95#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Clot de la Mel§ #
Lloguer pista poliesportiva§

#
Pista sencera§ #
Entrenament equips juvenils i inferiors§ 14,17#
Entrenament equips sèniors§ 26,16#
Competició equips juvenils i inferiors (1 hora)§ 21,80#
Competició equips sèniors (1 hora)§ 33,90#
Lloguer esporàdic o acte no esportiu§ 43,60#
Preu enllumenat artificial§ #
per cada hora o fracció§ #
100 % potència§ 7,63#

Lloguer camp de futbol gespa artificial§
#

Entrenament amb reserva d'un vestidor (camp sencer)§ #
per cada hora o fracció§ #
Equips juvenils i inferiors§ 32,00#
Equips sèniors§ 42,00#
Entrenament amb reserva d'un vestidor (mig camp)§ #
per cada hora o fracció§ #
Equips juvenils i inferiors§ 16,00#
Equips sèniors§ 21,00#
Competició amb reserva de dos vestidors§ #
per cada dues hores o fracció§ #
Equips juvenils i inferiors - futbol 11§ 60,00#
Equips sèniors - futbol 11§ 90,00#
Competició amb reserva de dos vestidors§ #
per cada 60 minuts o fracció§ #
Equips juvenils i inferiors - futbol 7§ 30,00#
Equips d'altres categories- futbol 7§ 45,00#
Lloguers esporàdics (2h i dos vestidors) Camp sencer§ 175,00#
Lloguers esporàdics (1h i dos vestidors) Camp sencer§ 100,00#
Lloguers esporàdics (1h i dos vestidors) Mig camp§ 75,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Municipal la Palmera§ #
Lloguers hora§

#
Promoció esportiva (fins 16 anys i gent gran)§ 4,30#
Entrenaments clubs (fins a juvenils)§ 6,50#
Competició clubs§ 10,30#
Lloguer esporàdic adults§ 40,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Complex Esportiu Municipal Olímpia§ #
Tennis lloguers hora§

#
Individuals§ 14,50#
Parelles§ 18,20#
Individuals < 16 anys§ 7,30#
Parelles < 16 anys§ 10,50#
Il·luminació§ 5,80#

Particulars tennis§
#

No abonats§ #
1 persona 1 hora§ 30,40#
2 persones 1 hora§ 31,90#
3 persones 1 hora§ 34,40#

Particulars tennis§
#

Abonats§ #
1 persona 1 hora§ 11,00#

§ EUR#

2 persones 1 hora§ 12,50#
3 persones 1 hora§ 15,00#

Escola de tennis§
#

Baby tennis§ 21,00#
Iniciació I 1 hora§ 23,50#
Iniciació I 2 hores§ 32,50#
Iniciació II 1 hora§ 26,00#
Iniciació II 2 hores§ 35,50#
Mini tennis 1 hora§ 19,00#
Mini tennis 2 hores§ 28,25#
Adults 1 hora§ 29,25#

Lloguers Tennis Hora§
#

Individuals terra§ 19,40#
Parelles terra§ 25,50#
Il·luminació§ 5,80#

Lloguer pàdel hora§
#

Pista§ 29,40#
Il·luminació§ 5,50#

Abonats mensuals§
#

Tot dia§ 48,50#
Matins laborables (a)§ 34,50#
Migdies laborables§ 34,50#
Caps de setmana§ 34,50#
Gent Gran > 60 anys§ 30,00#
Tarja rosa§ 26,80#
Inscripció inclou revisió mèdica§ 70,00#

Particulars pàdel§
#

No abonats§ #
1 persona 1 sessió§ 50,00#
1 persona 4 sessions§ 180,00#
2 persones 1 sessió§ 30,00#
2 persones 4 sessions§ 100,00#
3/4 persones 1 sessió§ 25,00#
3/4 persones 4 sessions§ 56,00#

Particulars pàdel§
#

Abonats§ #
1 persona 1 sessió§ 22,00#
1 persona 4 sessions§ 80,00#
2 persones 1 sessió§ 16,00#
2 persones 4 sessions§ 48,00#
3/4 persones 1 sessió§ 12,00#
3/4 persones 4 sessions§ 25,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
IEM: Camp de Futbol Municipal Júpiter§ #
Lloguers hora§

#
entrenaments§ 17,84#
competicions§ 27,58#
competicions no oficials§ 45,96#
lloguers esporàdics nens f 11§ 72,80#
lloguers esporàdics adults f 11§ 104,00#
llum esporàdics f 11§ 36,40#
llum entrenaments- partits fixes f 11§ 24,06#
lloguers esporàdics nens f 7§ 52,00#
lloguers esporàdics adults f 7§ 83,20#
llum esporàdics f 7§ 20,80#
pista infants fixes§ 17,84#
pista adults fixes§ 37,78#
llum 4 torretes fixes pista§ 9,73#
pista infants esporàdics§ 26,00#
pista adults esporàdics§ 46,80#
llum 4 torretes esporàdics pista§ 12,48#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
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§ EUR#

Complex Esportiu Municipal Joan Pujades§ #
Lloguer pista hora§

#
Lloguer esporàdic§ 41,50#
Lloguer lligues d'empreses o entitats§ 30,00#
Il·luminació§ 8,50#
Escoles horari lectiu§ 16,00#
Equips juvenils i inferiors entrenaments§ 16,00#
Equips sèniors i veterans entrenaments§ 22,00#
Equips juvenils i inferiors partit§ 22,00#
Equips sèniors i veterans partit§ 25,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Camp de Futbol Municipal Besonense§ #
Lloguers hora / partit§

#
Escoles horari lectiu§ 6,40#
Camp de futbol 7§ #
Equips juvenils i inferiors entreno (1/2 camp)§ 6,40#
Equips sèniors entreno (1/2 camp)§ 15,00#
Equips juvenils i inferiors competició (partit)§ 12,30#

§ EUR#

Equips sèniors competició (partit)§ 33,00#
Lloguer esporàdic camp de futbol§ 46,00#
Pista Poliesportiva§ #
Entrenaments clubs§ 10,80#
Competició clubs sèniors (partit)§ 30,00#
Competició clubs fins juvenils§ 13,30#
Lloguer esporàdics adults§ 30,00#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #
Pista Poliesportiva Municipal la Pau§ #
Lloguers§

#
Escolars horari lectiu§ 7,32#
Equips Juvenils i inferiors entrenaments§ 18,81#
Equips Juvenils i inferiors competició§ 25,08#
Equips Sèniors Entrenament§ 31,35#
Equips Sèniors competició§ 36,58#
Llum§ 8,36#
Actes no esportius§ 43,37#
Aquests imports estan exempts d'IVA§ #

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE
RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES A
MUNICIPALS I PELS SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA I
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 1r. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposen l'article

106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, els articles 41 i
següents del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s'estableixen els preus
públics per la prestació del servei de recolli-
da de residus comercials i industrials assimi-
lables als municipals definits en el text refós
de la Llei reguladora dels residus aprovat pel
Decret legislatiu 1/2009, de 21 juliol, i per la
prestació de serveis especials de neteja i
recollida d'altres residus, de sol·licitud i
recepció voluntària i que poden ésser prestats
pel sector privat.
Secció 1a. Preu públic per la prestació del
servei de recollida de residus comercials i
industrials assimilables als municipals

Article 2n. Objecte del preu públic.
1. Constitueix l'objecte del preu públic el

servei de recollida selectiva de les diferents
fraccions residuals - rebuig, orgànica, paper-
cartró, vidre i envasos- dels residus generats
per l'activitat pròpia del comerç al detall i a
l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les
oficines i els serveis, i dels residus originats a
la indústria que tenen la consideració d'assi-
milables als municipals, en qualsevol de les
modalitats de recollida que estableix l'Orde-
nança General sobre el Medi Ambient Urbà i
el seu transport fins a les plantes de tracta-
ment i reciclatge pels serveis municipals.

2. Les modalitats de recollida selectiva de
residus comercials són:

a) Servei de recollida comercial assimila-
ble al domiciliari, per petits i mitjans genera-
dors ubicats fora dels eixos comercials on es
presta el servei porta a porta.

b) Servei de recollida comercial porta a
porta dels residus generats per comerços, ofi-
cines i serveis ubicats en carrers o eixos amb

gran densitat comercial en els que l'Ajunta-
ment determini l'obligatorietat d'aquesta
recollida, sempre i quan no generin un
volum de residus superior als 900 litres/dia.
Els sistemes de recollida són:

- Per a establiments de restauració, bars,
restaurants i comerços d'alimentació, genera-
dors de matèria orgànica amb conteneritza-
ció interior i cubell diferenciat -tapa gris i
tapa taronja- la recollida del rebuig i de la
fracció orgànica respectivament.

- Per a tots els comerços, oficines i serveis
generadors de paper i cartró: recollida de la
fracció plegada i lligada arran de vorera o en
cubell de tapa blava.

- En contenidors groc i verd a la via públi-
ca la recollida de les fraccions d'envasos i
vidre, respectivament, llevat de que es tracti
d'un generador singular de la fracció vidre.

c) El servei de recollida selectiva comer-
cial a grans generadors de residus - més de
900 litres/dia- d'orgànica i rebuig, i de gene-
radors singulars de les fraccions residuals de
vidre, paper-cartró i envasos -més de 900
litres/setmana- per fracció, amb conteneritza-
ció interior dels cubells per les fraccions
recollides selectivament.

El servei de tractament dels residus és
objecte de la taxa metropolitana de tracta-
ment de residus municipals.
Article 3r. Obligats al pagament.

Són obligats al pagament del preu públic
per la prestació de serveis de recollida de
residus comercials i industrials de caracterís-
tiques assimilables als municipals, les perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o priva-
des, titulars de les activitats generadores del
mateixos, que resultin beneficiats per la pres-
tació del servei municipal, per haver-ne
sol·licitat la prestació o per no haver acreditat
la gestió, per un gestor autoritzat per l'Agèn-
cia de Residus de Catalunya i homologat per
l'Ajuntament, de la recollida de totes les frac-
cions residuals que genera.
Article 4t. No subjecció.

No estan subjectes al pagament del preu

públic per la prestació dels serveis de recolli-
da de residus comercials i industrials assimi-
lables als municipals:

1. Els titulars d'activitats generadores de
residus comercials i industrials assimilables
als municipals que acreditin que la totalitat
de les fraccions residuals generades es lliuren
separadament a un gestor autoritzat per
l'Agència de Residus de Catalunya i homolo-
gat per l'Ajuntament de Barcelona.

2. Els titulars d'activitats sense superfície
declarada.

3. Els titulars d'activitats generadores de
residus industrials no assimilables als residus
municipals.
Article 5è. Classificació de les activitats en
funció dels residus generats.

5.1. Classificació per volum de residus
generats

* Generadors mínims
Activitats desenvolupades per professio-

nals - agrupacions de la secció 2a de les tari-
fes de l'impost sobre activitats econòmiques -
en establiments, locals, despatxos o en el
domicili habitual, de superfície inferior o
igual a 25 m2.

* Generadors petits
Activitats empresarials -secció 1a- i activi-

tats professionals -secció 2a- desenvolupades
en locals, establiments, despatxos, etc. amb
superfícies de 26 m2 fins a 50 m2.

* Generadors mitjans
Activitats empresarials - secció 1a- i activi-

tats professionals -secció 2a- desenvolupades
en locals, establiments, despatxos, etc. amb
superfícies de 51 m2 a 250 m2.

* Generadors importants
Activitats empresarials - secció 1a- i activi-

tats professionals -secció 2a- desenvolupades
en locals, establiments, despatxos, etc. amb
superfícies de 251 m2 a 500 m2.

Els residus generats per l'activitat hauran
d'ésser separats obligatòriament en origen
amb contenerització específica en cas d'esta-
bliments, locals o despatxos situats en trams
de carrer on la recollida comercial porta a

Biblioteca general
Ajuntament de Barcelona

AM36256
Resaltado
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porta sigui obligatòria i/o en el cas de que
generin més de 600 l/dia.

* Grans generadors
Activitats empresarials - secció 1a- i activi-

tats professionals -secció 2a- que generen
més de 900 l/dia de rebuig i orgànica o més

de 900 l/setmana de les fraccions residuals
de classificació de l'activitat o desenvolupa-
des en locals, establiments, despatxos etc. de
superfícies superiors a 500 m2.

Els residus generats per l'activitat hauran
d'ésser separats obligatòriament en origen

amb contenerització específica.
5.2. Classificació per fraccions residuals
generades

Grup de 

classificació§Tipus fraccions§ Tipus activitat#

Grup A§ Rebuig§ Professional i empresarial no classificat#

Grup B§ Rebuig i paper-cartró§ Comerç tèxtil i oficines#

Grup C§ Rebuig, paper-cartró, vidre i envasos§ Serveis d'oci, lleure i bars#

Grup de 

classificació§Tipus fraccions§ Tipus activitat#

Grup D§ Rebuig, orgànica i paper-cartró§ Comerç alimentari#

Grup E§ Rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre i

envasos§

Serveis amb restauració#

Grup A. Generadors de rebuig§
#

Activitats professionals -secció 2ª- de les tarifes de l'impost
sobre activitats econòmiques.§ #
Activitats empresarials -secció 1ª- de les tarifes de l'impost
sobre activitats econòmiques:§ #
Serveis Administratius§ 849.3#
Activitats empresarials no classificades en d'altres grups§ #
Activitats industrials generadores de rebuig assimilable a
residu municipal§ #

Grup B. Generadors de rebuig i paper-cartró§
#

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, loteries§ 646.1-982.1#
Comerç minorista béns usats§ 656#
Altre comerç minorista§ 659#
Serveis telefònics i altres§ 761#
Instal·lacions i muntatges§ 504#
Acabats d'obra§ 501.3-505#
Salons bellesa i estètica§ 972#
Editorials i arts gràfiques§ 474-476#
Serveis financers§ 811-812-819-831#
Entitats d'assegurances§ 821-822-823-832#
Serveis 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§ 973.1-493#
Consultoris mèdics§ 942.1-942.9-943-944#
Clíniques veterinàries§ 945#
Serveis jurídics, tècnics, comptables§ 841-842-843#
Serveis administratius§ 847-849.1-849.2-849.4-849.5-

849.6-849.7-849.8-849.9#
Biblioteques i Museus§ 966#

Centres d'ensenyament sense menjador§ 931.3-932-933#
Ràdio, televisió i telecomunicacions§ 761-964#
Altres hostalatges sense bar§ 681-682-683-684-685-686-687#
Oficines d'Administracions i entitats públiques sense menja-
dor§ #
Activitats industrials generadores de rebuig i paper-cartró§ #
Grup C.Generadors de rebuig, envasos, vidre i cartró#
Espectacles teatrals, musicals i taurins§ 965.1-965.2-965.5#
Sales de ball i discoteques§ 969.1#
Activitats de joc, recreatives§ 969.2-969.3-969.4-969.5-

969.6-981#
Instal·lacions esportives, gimnasos§ 942.2-967.1-968.1#
Cinemes§ 963.1#
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries§ 672-673-674-675-676#
Altres hostalatges amb bar§ 681-682-683-684-685-686-687#
Activitats industrials generadores de rebuig, envasos, vidre i paper-cartró#
Oficines d'Administracions i entitats públiques amb bar§ #

Grup D. Generadors d'orgànica, rebuig i 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 cartró#

Grup E. Generadors d'orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre#
Hotels amb restaurant§ 681-682-683#
Restaurants i càterings§ 671-677#
Hospitals i centres sanitaris§ 941.1-941.2#
Assistència i serveis socials amb residència§ 951#
Col·legis majors i residències estudiants amb menjador§ 935.1-935.2#
Centres d'ensenyament amb menjador§ 931.1-931.2-931.4-931.5#
Activitats industrials generadores de totes les fraccions§ #
Oficines d'Administracions i entitats públiques amb menjador#

Les activitats corresponents al sector
públic s'assimilaran en el grup corresponent
per raó de la superfície i fraccions residuals
generades.
Article 6è. Agrupació d'activitats.

1. Els locals en què s'exerceixen conjunta-
ment diverses activitats empresarials o profes-
sionals podran sol·licitar l'agrupació, a efec-
tes d'una única liquidació del preu públic, al
titular de l'activitat a la que correspongui
major coeficient per raó de les fraccions resi-
duals generades.

Les agrupacions es podran sol·licitar fins
l'últim dia del mes anterior a l'inici del perío-
de de cobrament en voluntària. Les agrupa-
cions sol·licitades amb posterioritat, tindran
efecte per l'exercici següent.

En cas de produir-se esmenes en les agru-
pacions ja presentades i acceptades, per la
incorporació o baixa de nous membres,
s'haurà de sol·licitar en la forma i termini

establerts en el paràgraf anterior.
2. Pel que fa a les galeries comercials i/o

d'alimentació o els centres privats d'alimen-
tació, centres comercials o edificis d'oficines
cada activitat es considera com independent,
llevat que els serveis municipals considerin
que el volum i la quantitat de residus gene-
rats per raó de l'agrupació d'activitats faci
necessari un tractament conjunt.
Article 7è. Quantia.

1. Les tarifes anuals dels preus públics per
la prestació del servei de recollida de residus
comercials i industrials, assimilables als
municipals, corresponents als generadors
mínims, petits, mitjans i importants, es deter-
minen pel volum dels residus generats, calcu-
lat indiciàriament per la superfície del locals,
establiments, despatxos, etc. on s'exerceix
l'activitat i pels tipus de les fraccions resi-
duals generades.

Les tarifes dels preus públics pel servei de

recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals van gravades amb
l'impost sobre el valor afegit, amb el tipus
impositiu reduït.
1.1 Preus públics (activitats professionals)

Classificació§ Tarifa (IVA no inclòs)#

Generador mínim§ 89,86 EUR#
Generador petit§ 123,85 EUR#
Generador mitjà§ 146,86 EUR#
Generador important§ 292,60 EUR#

1.2 Preus públics (activitats empresarials -
petits, mitjans i importants generadors)

Les tarifes es calculen aplicant el coefi-
cient, assignat al grup de classificació, al
preu base, segons els tipus de fraccions resi-
duals generades.

Preus públics (IVA no inclòs):
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§ § Tarifa petit§ Tarifa mitjà§ Tarifa important#

Classificació§ Coeficient§
Preu Base 

123,85 EUR§
Preu Base 

146,86 EUR§
Preu Base 

292,60 EUR#

Grup A§ 1§ 123,85 EUR§ 146,86 EUR§ 292,60 EUR#
Grup B§ 1,5§ 185,78 EUR§ 220,29 EUR§ 438,90 EUR#
Grup C§ 2§ 247,70 EUR§ 293,72 EUR§ 585,20 EUR#

§ § Tarifa petit§ Tarifa mitjà§ Tarifa important#

Classificació§ Coeficient§
Preu Base 

123,85 EUR§
Preu Base 

146,86 EUR§
Preu Base 

292,60 EUR#

Grup D§ 2,5§ 309,63 EUR§ 367,15 EUR§ 731,50 EUR#
Grup E§ 3§ 371,55 EUR§ 440,58 EUR§ 877,80 EUR#

2. Preus públics (activitats professionals i
empresarials- grans generadors)

Les tarifes dels preus públics per la presta-
ció dels serveis de recollida de residus
comercials i industrials assimilables als muni-
cipals corresponents als grans generadors es
determinen en funció dels litres diaris reco-
llits de la fracció rebuig i pel cost d'entrega,
reposició, manteniment i neteja (1 rentat
intensiu i 2 mecànics) dels cubells o conteni-
dors destinats a la recollida de les fraccions
selectives de matèria orgànica, vidre i paper-
cartró. Totes les tarifes van gravades amb
l'impost sobre el valor afegit amb el tipus
impositiu reduït.

§ Preu (IVA no inclòs)#

A) Per fracció rebuig o per recollida d'una sola fracció
selectiva, per cada cubell recollit o volum estimat
assimilable#

- de 90 litres§ 1,94 EUR/dia#
- de 120 litres§ 2,60 EUR/dia#
- de 240 litres§ 5,19 EUR/dia#
- de 360 litres§ 7,79 EUR/dia#
- de 420 litres§ 9,08 EUR/dia#
- de 660 litres§ 14,32 EUR/dia#
- de 800 litres§ 17,33 EUR/dia#
- de 880 litres§ 19,07 EUR/dia#
- de 1000 litres§ 21,68 EUR/dia#
- de 1100 litres§ 23,82 EUR/dia#
- de 1700 litres§ 36,84 EUR/dia#
- de 3200 litres§ 73,67 EUR/dia#
- compactador 15 m3§ 352,11 EUR/dia#
B) Per cada altra fracció selectiva -vidre, envasos o

paper-cartró- recollida, per cubell o volum estimat
assimilable. Aquests preus inclouen la recollida 3
vegades/setmana#

- de 90 litres§ 82,34 EUR/any#
- de 120 litres§ 88,85 EUR/any#
- de 240 litres§ 96,43 EUR/any#
- de 360 litres§ 104,56 EUR/any#
- de 420 litres§ 113,76 EUR/any#
- de 660 litres§ 123,51 EUR/any#
- de 800 litres§ 134,36 EUR/any#
- de 880 litres§ 138,67 EUR/any#
- de 1000 litres§ 143,02 EUR/any#
- de 1100 litres§ 145,72 EUR/any#
- de 1700 litres§ 158,18 EUR/any#
- de 3200 litres§ 171,18 EUR/any#
C) Per fracció orgànica, recollida amb fracció rebuig,

per cubell#
- de 90 litres§ 82,34 EUR/any#
- de 120 litres§ 88,85 EUR/any#
- de 240 litres§ 96,43 EUR/any#
- de 360 litres§ 104,56 EUR/any#
- de 420 litres§ 113,76 EUR/any#
- de 660 litres§ 123,51 EUR/any#
- de 800 litres§ 134,36 EUR/any#
- de 880 litres§ 138,67 EUR/any#
- de 1000 litres§ 143,02 EUR/any#
- de 1100 litres§ 145,72 EUR/any#
- de 1700 litres§ 158,18 EUR/any#

§ Preu (IVA no inclòs)#

- de 3200 litres§ 171,18 EUR/any#
D) Per recollides singulars, preu per cada servei#
- de fracció orgànica§ S'aplicaran els preus

definits a l'apartat A)#
- de les fraccions residuals de

paper/cartró o vidre§ 73,67 EUR/ recollida#

Article 8è. Reduccions del preu públic
a) Activitats de temporada: Les activitats

de temporada sotmeses a llicències d'ocupa-
ció d'espais de domini públic gaudiran d'una
reducció del 50% de la tarifa corresponent,
sempre que l'activitat esmentada sigui exerci-
da durant un període màxim de sis mesos.

b) Reduccions per recollida de fraccions
residuals per empreses privades homologades
o sistemes de logística inversa: Les tarifes del
preu públic podran ésser objecte de reduc-
cions, quan els titulars de l'activitat desenvo-
lupada acreditin gestionar la recollida selecti-
va de les fraccions residuals que generen,
mitjançant gestors autoritzats per l'Agència
de Residus de Catalunya i homologats per
l'Ajuntament de Barcelona o a través de siste-
mes integrats.

La reducció consistirà en una reducció del
coeficient en funció de cadascuna de les
fraccions recollides selectivament.

Fracció Recollida Empresa 
Homologada§

Reducció 
Coeficient#

Paper-Cartró§ 0,50#
Envasos§ 0,50#
Vidre§ 0,25#
Orgànica-Rebuig§ 1,75#
Rebuig§ 1,00#

La recollida de fraccions residuals per part
d'empreses privades homologades i/o siste-
mes de logística inversa s'acreditarà, perquè
tingui efectes a l'any en curs, mitjançant cer-
tificat expedit per l'empresa corresponent.
Aquest certificat haurà de ser presentat abans
del 30 de juny de cada any.

Si l'acreditació de la recollida de fraccions
residuals per empreses privades homologades
i/o sistemes de logística inversa es presenta
després del 30 de juny de cada any la reduc-
ció del coeficient s'aplicarà en l'exercici
següent.

Per obtenir la reducció, en cas que una
activitat sigui productora de les fraccions
residuals orgànica i rebuig, haurà de lliurar a
un operador autoritzat i homologat les dues
fraccions.

a) Reduccions dels preus públics per pro-
grames de col·laboració en el marc de l'A-
cord Cívic. Els titulars d'establiments i locals
pertanyents a gremis, associacions i col·lec-
tius signants de l'acord cívic, que participin
en els programes de col·laboració concretats
en desenvolupament del mateix, gaudiran

d'una reducció del 10% sobre les tarifes
resultants. La reducció no s'aplicarà als titu-
lars d'activitats que hagin estat objecte de
dues sancions fermes en el darrers dotze
mesos per incompliment de la normativa
sobre residus.

L'acreditació de pertinença a un gremi,
associació o col·lectiu signant de l'Acord
Cívic es farà mitjançant certificat expedit
anualment per aquest gremi, associació o
col·lectiu, i haurà de ser presentat abans del
30 de juny. No s'acceptaran les acreditacions
presentades fora d'aquest termini.

b) Reducció per compactació. Els titulars
d'establiments i locals classificats com gene-
radors importants o grans generadors que dis-
posin d'un sistema de compactació de les
fraccions residuals de rebuig, paper-cartró i
envasos generades, informat favorablement
per la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió
de Residus, gaudiran d'una reducció en la
liquidació del preu públic igual a la diferèn-
cia entre el volum generat i el volum recollit.

c) Reducció per l'ús del Punt Verd de Mer-
cabarna. Totes aquelles activitats que acredi-
tin l'ús del Punt Verd de Mercabarna pel lliu-
rament de les fraccions paper-cartró i enva-
sos, i que així ho sol·licitin, podran gaudir de
la reducció associada al coeficient de la frac-
ció residual corresponent. La documentació
haurà de ser presentada abans del 30 de juny
de cada any. No s'acceptaran les acredita-
cions presentades fora d'aquest termini. La
documentació es renovarà anualment.
Article 9è. Naixement de l'obligació i
període de pagament

L'obligació de pagar el preu públic neix
amb la utilització del servei o l'inici de l'acti-
vitat, si no s'ha acreditat la recollida i gestió
dels residus per un gestor autoritzat i homo-
logat.

El període de pagament coincideix amb
l'any natural i les quotes seran irreductibles
excepte quan, en els casos de la primera uti-
lització del servei o inici de l'activitat, el dia
de començament no coincideix amb l'any
natural.

En aquest supòsit, les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de dies que
manquin per acabar l'any natural, incloent-hi
els de començament de l'exercici de l'activi-
tat.

Igualment, en el supòsit de baixa per ces-
sament en l'exercici de l'activitat, les quotes
es liquidaran segons els dies que s'hagi gau-
dit el servei, excloent-ne aquell en què s'hagi
produït el cessament esmentat. En aquest cas,
els subjectes passius podran demanar la
devolució de la part de la quota corresponent
als dies en els quals no s'hagi exercit l'activi-
tat.
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Article 10è. Gestió del preu públic dels
generadors mínims, petits, mitjans i
importants

1. El preu públic es gestiona a partir de la
llista de cobrament que es formarà anual-
ment i que estarà constituïda pel cens com-
prensiu dels obligats al pagament i activitats
definits a l'article 3r i 5è d'aquesta regulació,
llevat les activitats corresponents als grans
generadors.

2. El contingut, la formació, aprovació i
notificació de la llista de cobrament s'efec-
tuarà d'acord amb les normes establertes a
l'Ordenança fiscal general respecte dels
padrons, matrícules i registres.

3. Els obligats al pagament, en el termini
del mes següent a la data d'inici de l'activitat
o d'inici de l'utilització del servei han de
practicar l'autoliquidació de la quota corres-
ponent a la primera meritació.

A tal efecte, hauran de sol·licitar, la con-
fecció de l'autoliquidació per part de l'admi-
nistració municipal, facilitant i manifestant
tots els elements necessaris.

Així mateix, manifestaran les dades de la
seva producció de residus, amb la finalitat de
verificar l'adequació de les classificacions
d'activitats per volums i fraccions de residus,
així com les tarifes que s'aprovaran anual-
ment.

En el supòsit, que la gestió dels residus
generats es realitzi per un gestor autoritzat
per l'Agència de Residus de Catalunya i
homologat per l'Ajuntament, hauran d'acre-
ditar l'esmentada gestió, en el mateix termini
establert per practicar l'autoliquidació.

En el cas que l'Administració no pugui
confeccionar l'autoliquidació, l'obligat al
pagament haurà de presentar la declaració
corresponent per a la liquidació del preu
públic per part de l'Administració.

4. D'acord amb allò establert a l'apartat 6è
de l'article 27è de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, per obtenir l'autoliquidació
del preu públic hauran d'utilitzar els mitjans
telemàtics a través del web de l'Institut Muni-
cipal d'Hisenda (www.bcn.cat/hisenda):

a) Els professionals que representin als
obligats al pagament.

b) Les persones jurídiques.
5. Els obligats al pagament hauran de

comunicar la baixa quan cessin en l'exercici
d'una activitat, així com les variacions, en el

termini d'un mes des de la data en que es va
produir el cessament de l'activitat o variació.

6. La inclusió, exclusió o alteració de les
dades contingudes al cens, resultants de les
actuacions d'inspecció o de la formalització
d'altes o declaracions de variacions o baixes,
es consideraran actes administratius i signifi-
caran la modificació del cens esmentat.
Article 11è. Gestió del preu públic dels grans
generadors

Tots els titulars d'activitats considerats
grans generadors hauran de presentar una
declaració de producció de residus en el ter-
mini d'un mes des de la data d'inici de l'acti-
vitat i acreditaran, en el seu cas, en el mateix
termini la gestió dels residus generats mit-
jançant un gestor autoritzat per l'Agència de
Residus de Catalunya i homologat per l'Ajun-
tament.

L'Administració municipal procedirà a
liquidar semestralment el preu públic dels
grans generadors.
Article 12è. Facultats d'inspecció

A fi de comprovar el volum de residus
comercials efectivament produïts per cada
activitat, l'Ajuntament pot dur a terme en
qualsevol moment les inspeccions i controls
de les activitats que consideri necessaris que
serviran com a prova per a l'estimació de la
producció mitjana anual, i pel càlcul de les
tarifes dels preus públics que s'aprovaran
cada any. Els titulars d'activitats classificades
com a grans generadors que no estiguin d'a-
cord amb la liquidació practicada per l'Ajun-
tament podran sol·licitar la revisió de la
mateixa, mitjançant inspecció que es practi-
carà en presència de l'interessat o de qui
designi.

Així mateix, l'Ajuntament podrà practicar
les inspeccions i controls de les empreses
homologades, i requerir el certificat de lliura-
ment corresponent a les fraccions residuals
recollides. El resultat negatiu d'aquestes ins-
peccions podrà comportar la retirada de l'ho-
mologació.
Article 13è. Procediments de recaptació

Per al pagament del preus públics pels ser-
veis de recollida de residus comercials i
industrials assimilables als municipals cal
atenir-se a allò que disposa la regulació
general dels preus públics.

Els obligats al pagament, generadors
mínims, petits, mitjans i importants, poden

domiciliar en entitat financera el pagament
dels rebuts de cobrament periòdic continguts
a les llistes de cobrament, gaudint d'una
bonificació del 2% del seu import.

Transcorreguts els terminis de pagament
voluntari, l'Ajuntament exigirà les quantitats
per la via de constrenyiment.
Secció 2a. Preus públics per la prestació de
serveis especials de neteja i recollida de
residus municipals

Article 14è. Objecte del preu públic
Constitueix l'objecte d'aquests preus

públics la prestació de serveis especials de
neteja i de recollida i gestió d'altres residus
municipals singulars o especials, com: reco-
llida d'animals morts, recollida de mobles,
trastos vells a domicili, recollida de runes,
banals i residus especials en els punts verds o
deixalleries, neteges especials, neteges de
solars i de runes i materials de la via pública,
serveis especials de recollida, desplaçament
de contenidors o cubells, neteges dels matei-
xos, reposicions de material de recollida, ser-
vei de neteja de pintades, grafitis i cartells i
servei de manteniment de les instal·lacions
interiors de recollida pneumàtica de residus,
d'acord amb les modalitats de prestació defi-
nides a l'Ordenança General sobre el Medi
Ambient Urbà.
Article 15è. Obligats al pagament

Són obligats al pagament dels preus
públics per la prestació de serveis especials
de neteja i recollida de residus municipals,
les persones físiques o jurídiques que sol·lici-
tin la prestació dels serveis a que fa referèn-
cia l'article 14è o que en resultin especial-
ment beneficiades o afectades per la seva
realització.
Article 16è. Quantia

L'import dels preus públics per la prestació
dels serveis especials de neteja i recollida de
residus municipals ve determinat pel cost
dels serveis prestats, calculat sobre la base de
la quantitat en volum o en pes de residu
recollit, el número d'elements de recollida o
el temps invertit en la prestació del servei.
Article 17è. Tarifes

Les tarifes per la prestació de serveis espe-
cials de neteja i recollida de residus munici-
pals estan gravades per l'Impost del Valor
Afegit (IVA) i el cànon d'entrada a dipòsit
controlat.

§ EUR#

Epígraf 1r. Servei de recollida de voluminosos§
#

A) Servei en dia fix deixant-los davant de la porteria, de 20 a 22
hores§ Gratuït#

B) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de davant de la
porteria:§ #

- Vehicle sencer§ 396,71 EUR#
- 3/4 de vehicle§ 309,04 EUR#
- 1/2 vehicle§ 222,47 EUR#
- 1/4 de vehicle§ 134,81 EUR#
- 1 unitat de < 1m3§ 87,12 EUR#
C) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de qualsevol habi-

tatge de l'immoble§ #
- Vehicle sencer§ 501,63 EUR#

§ EUR#

- 3/4 de vehicle§ 387,96 EUR#
- 1/2 vehicle§ 272,95 EUR#
- 1/4 de vehicle§ 161,63 EUR#
- 1 unitat de <1m3§ 98,63 EUR#
Les persones amb disminució amb certificat acreditatiu i les per-
sones amb dificultat de moviment que no tinguin ningú per bai-
xar els mobles i que ho acreditin§ Gratuït#
Epígraf 2n. Servei de recollida de residus en els punts verds#
A) Recollida de runes, banals i mixt§ #
a) Particulars amb un màxim de 500Kg/dia§ Gratuït#
b) Petits industrials i comerciants§ #
- Runes fins a 4 m3§ 27,55 EUR/tn#
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§ EUR#

- Runes, sobrevolum§ 55,13 EUR/tn#
- Banals fins 12 m3§ 89,86 EUR/tn#
- Banals, sobrevolum§ 134,25 EUR/tn#
- Mixt (runes i banals)§ 58,09 EUR/tn#
c) Petits industrials i comerciants amb targeta signants de l'Acord

Cívic§ 50% tarifa#
d) Associacions i entitats sense ànim de lucre amb targeta sig-

nants de l'Acord Cívic§ 100% tarifa#

B) Recollida de pneumàtics§ #

§ EUR#

a) Particular, amb un màxim de 4 unitats§ Gratuït#
b) Petits industrials i comerciants§ 2,74 EUR/unitat#

C) Recollida de residus especials§ #
a) Particulars, fins a 5 Kg§ Gratuït#
b) Petits industrials i comerciants, fins a 20 KG§ #
Tarifes Centre Tractament Autoritzat§ #
c) Olis motor fins a 5 lt§ Gratuït#
D) Els preus públics a aplicar als principis residus identificats als Punts Verds són:#

Tipus de residu§ Particular§ Industrial/comerciant#

Altres residus especials (d'acord Ordenança General
del Medi ambient Urbà)§ Gratuït§ Segons tarifa gestor#
Altres aparells ele§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Ampolla cava§ Gratuït§ Gratuït#
Bateries-Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Cables§ Gratuït§ Gratuït#
Cartró§ Gratuït§ Gratuït#
Electro.lin. Blanca§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Electro.lin.marró§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Envasos (qualsevol tipus)§ Gratuït§ Gratuït#
Ferralla§ Gratuït§ Gratuït#
Fluorescents i llums -Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Fusta§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Informàtica§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Matalassos§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Metalls§ Gratuït§ Gratuït#

Tipus de residu§ Particular§ Industrial/comerciant#

Mobles§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Neveres I Aparells CFC - Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Olis motor -Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Olis vegetals - Res. Especial (*)§ Gratuït§ Gratuït#
Olis usats no regen. -Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Paper§ Gratuït§ Gratuït#
Piles -Res. Especial (*)§ Gratuït§ Gratuït#
Pneumàtics -Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Pneumàtics#
Porexpan (EPS)§ Gratuït§ Preu Públic Sobrevolum#
Rebuig§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Restes de poda§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Terres i runes§ Gratuït§ Preu Públic Runes#
Tèxtil i complements§ Gratuït§ Gratuït#
Tonner (*)§ Gratuït§ Gratuït#
Vidre§ Gratuït§ Gratuït#
(*) En petites quantitats§ § #

Epígraf 3r. Servei de recollida d'animals morts§
#El servei inclou la recollida, el transport i la incineració de l'animal#

A) Particulars§ #
- Animals domèstics fins a 30 Kg de pes. Per servei i animal,

presentat amb bossa homologada§ 35,06 EUR#
- Animals domèstics de més de 30 Kg i fins a 80 Kg. Per servei

i animal presentat amb bossa homologada.§ 134,81 EUR#
- Animals de més de 80 kg. Per servei i animal§ 657,55 EUR#

B) Clíniques veterinàries i laboratoris§ #
a) Desplaçament de l'equip§ 40,01 EUR#
b) Recollida:§ #
- Animal de 0 a 10 kg.§ 10,96 EUR#
- Animal de 10 a 30 kg.§ 15,35 EUR#
- Animal de 30 a 80 kg.§ 48,22 EUR#
- Grup 5 animals: gats, conills§ 10,96 EUR#
- Grup 40 animals: rates§ 10,96 EUR#
- Grup 200 animals: ratolins§ 10,96 EUR#
- Contenidor 1 m3§ 115,07 EUR#
c) Tractament§ 0,82 EUR/Kg#

Epígraf 4t. Serveis especials de recollida§
#

a) Instal·lació i retirada d'elements de contenció§ #
5 m3§ 341,92 EUR/cont#
10 m3§ 353,43 EUR/cont#
1.100 l, 1.700 l, 3.200 l, cubells§ 102,74 EUR/hora#

b) Recollida§ #
Bosses§ 128,21 EUR/tn#
Caixes§ 3,30 EUR/caixa#
cubells§ 3,07 EUR/hora#
5 m3§ 176,72 EUR/moviment#

10m3§ 187,95 EUR/moviment#
1.100 l§ 14,26 EUR/cont.#
1.700 l§ 21,92 EUR/cont#
3.200 l§ 41,10 EUR/cont#

c) Desplaçament de contenidor (inclou esborrat, ubicació,
nou pintat i trasllat)§ #

- Esborrat d'ubicació§ 17,00 EUR/cont.#

- Pintat d'ubicació§ 17,00 EUR/cont.#
- Trasllat contenidor§ 102,74 EUR/hora#
d) Servei de rentat de contenidors§ #
Rentat interior:§ #

1.100 l - 1.700l§ 130,42 EUR/hora#
3.200l - selectiva§ 87,67 EUR/hora#

Rentat exterior:§ #
1.100 l, 1.700 l, 3.200 l§ 107,41 EUR/hora#
Iglús selectiva§ 83,84 EUR/hora#

e) Servei de recollida a l'interior de l'immoble§ 112,89 EUR/mes#
Per cada cubell addicional§ 5,48 EUR/mes#
Per cada contenir addicional§ 10,96 EUR/mes#

f) Instal·lació retirada de papereres§ 99,75 EUR/hora#

Epígraf 5è. Serveis especials de neteja§
#

a) Escombrada manual de manteniment amb vehicle auxiliar i
1 operari§ 36,71 EUR/hora#

b) Accions diverses brigada manual 3 operaris i camió de
caixa de 9 m3§ 101,93 EUR/hora#

c) Accions diverses brigada manual 2 operaris i camió de
caixa de 9 m3§ 72,33 EUR/hora#

d) Equip de neteja amb aigua a pressió 3 operaris i vehicle
cisterna d'11 m3§ 111,78 EUR/hora#

e) Equip de neteja amb aigua a pressió 2 operaris i vehicle
auxiliar§ 63,57 EUR/hora#

f) Equip de rec mecànic a pressió 2 operaris i vehicle regador§ 87,67 EUR/hora#
g) Rec mecànic a pressió 1 operari i cisterna d'11m3§ 56,98 EUR/hora#
h) Equip d'escombrada mixta 4 operaris i màquina escombra-

dora d'aspiració§ 146,86 EUR/hora#
i) Equip d'escombrada mecànica 1 operari i màquina escom-

bradora d'aspiració§ 62,46 EUR/hora#
Epígraf 6è. Servei de neteja de solars i recollida de runes i materials de
la via pública#
a) Equip compost de pala carregadora§ 99,45 EUR/hora#
b) Equip compost per camió caixa oberta§ 53,15 EUR/hora#
c) Equip manual (3 operaris i camió 9 m3)§ 72,33 EUR/hora#
d) Tractament dels residus§ 97,54 EUR/tn#

Epígraf 7è. Servei de reposició de mobiliari urbà§
#
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A) Sense incloure-hi la retirada de l'element malmès ni el transport del nou#
a) Cubells d'escombraries de 120 l§ 65,76 EUR/cubell#
b) Cubells d'escombraries de 240 l§ 73,42 EUR/cubell#
c) Cubells d'escombraries de 360 l§ 107,41 EUR/cubell#
d) Cubells d'escombraries de 660 l§ 249,87 EUR/cubell#
e) Cubells d'escombraries de 800 l§ 258,63 EUR/cubell#
f) Contenidors d'escombraries de 1.100 l§ 315,40 EUR/ut#
g) Contenidors d'escombraries de 1.100 l bicompart.§ 400,01 EUR/ut#
h) Contenidors d'escombraries de 1.700 l§ 960,01 EUR/ut#
i) Contenidors d'escombraries de 1.700 l bicompart.§ 1.293,18 EUR/ut#
j) Contenidors de càrrega lateral de 3.200l§ 2.427,44 EUR/ut#
k) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l bicompart.§ 2.980,88 EUR/ut#
l) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l selectiva§ 2.569,91 EUR/ut#
m) Contenidors de recollida selectiva iglús§ 1.033,87 EUR/ut#
n) Bústia per a recollida pneumàtica§ 2.591,83 EUR/ut#
o) Papereres acer inoxidable§ 241,10 EUR/ut#
p) Papereres BCN gris§ 1.506,88 EUR/ut#

q) Papereres estàndard§ 185,21 EUR/ut#
B) Incloent la retirada de l'element i la seva reposició per una nova unitat#
a) Retirada d'elements de contenció malmesos i la seva repo-

sició§ 103,02 EUR/hora#
b) Retirada de papereres malmeses i la seva reposició§ 130,75 EUR/hora#
c) Reposició d'elements de contenció i papereres referenciat a

preus de l'apartat A)§ #
- Desperfectes lleus reparats "in situ"§ 25% valor element#
- Desperfectes que requereixen substitució temporal§ 50% valor element#
- Desperfectes que inutilitzen l'element§ 100% valor element#
Epígraf 8è. Servei de neteja de pintades i grafitis i retirada de pancartes i
cartells#
A) Esborrat de pintades i grafitis§ 129,33 EUR/hora#
B) Retirada de pancartes§ 129,33 EUR/hora#
C) Retirada de cartells§ 129,33 EUR/hora#
D) Quota de manteniment§ 471,25 EUR/any#

Article 18è. Bonificacions
Les tarifes per la prestació de serveis espe-

cials de neteja i recollida de residus munici-
pals podran ésser objecte de bonificacions de
fins el 50 per 100 en el cas de d'establir-se
acords de cooperació amb gremis, associa-
cions o col·lectius determinats en desenvolu-
pament de l'acord cívic per una Barcelona
neta i sostenible.
Article 19è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagar els preus públics per
a la prestació de serveis especials de neteja i
recollida de residus municipals neix des de
que s'inicia la prestació del servei. Les liqui-
dacions es practicaran en el moment de la
prestació del servei.

Article 20è. Data de vigència
La present regulació començarà a regir l'1

de gener de 2010 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS CULTURALS DE
CURSOS, SEMINARIS I CONGRESSOS PRESTADES PER
L'ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU, ELS ARXIUS
MUNICIPALS DE DISTRICTE I ELS ARXIUS CENTRALS
DELS SECTORS, I PELS SERVEIS DE REPRODUCCIÓ I
COMUNICACIÓ DE DOCUMENTS, SENSE CARÀCTER
D'EXPEDIENT ADMINISTRATIU, PRODUÏTS PER
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I PRESTATS PER
L'ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU, ELS ARXIUS
MUNICIPALS DE DISTRICTE I ELS ARXIUS CENTRALS
DELS SECTORS

Es consideren preus públics els aplicats,
d'una banda, a les activitats culturals o for-

matives com poden ser els seminaris, cursos
o congressos i d'altra banda a les contrapres-
tacions pecuniàries que es satisfacin per les
reproduccions i comunicacions de qualsevol
tipus de document, sense caràcter d'expe-
dient administratiu, que tenen el seu origen,
o han estat generats pel propi Ajuntament i
dels que en té la seva titularitat.

El pagament dels preus públics no eximeix
en cap cas del compliment de la normativa
específica de l'AMB sobre ús i reproducció.

Quan les característiques i el nombre d'o-
bres produïdes facin necessari l'establiment
d'unes condicions específiques, es formalit-
zarà el corresponent contracte d'explotació
comercial.

§ EUR#

Activitats§ #
Cursos, seminaris i congressos:§ #
- Cursos i seminaris (per sessió)§ 6,00#
- Jornada d'1 dia§ 30,00#
- Congressos§ 50,00#
- Quota dels amics dels Arxius§ 10,00#

Drets d'explotació§ #
Premsa (preu per imatge)§ #
- Portada, contraportada i interior§ 43,70#
Publicacions/productes editorials (preu per imatge)§ #
- Coberta i contracoberta§ 142,10#
- Interior pàgina sencera§ 65,65#

§ EUR#

- Interior mitja pàgina§ 43,70#
Exposicions (preu per imatge)§ #
- Plafons, vitrines, projecció diapositives, audiovisuals, etc§ 43,70#
Publicitat§ #
- Diversos productes de campanya publicitària (preu per imatge)§ 241,20#
- Opis (preu per imatge)§ 482,40#
- Espots TV o cinema (preu per segon o fracció)§ 99,00#
Decoració (preu per imatge)§ #
- Àlbums, carpetes, envasos, embalatges, caixes, etiquetes, jocs, roba,

safates, segells, pòsters, murals, calendaris, nadales, decoració d'un
local públic, etc.§ 99,00#

Webs (preu per imatge)§ #
- Il·lustració de webs§ 16,50#

Aquests imports estan exempts d'IVA.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.

El Secretari General de la Corporació,
Jordi Cases i Pallarès.

022009039084
A

Barcelona

ANUNCI

El Consell Plenari, en data 23 de desembre
d'enguany, ha acordat aprovar definitivament
les Ordenances fiscals pel 2010 i anys

següents, aprovades provisionalment en ses-
sió celebrada el dia 2 d'octubre de 2009, i
resoldre les al·legacions presentades contra
les esmentades Ordenances.

En compliment del que disposa l'article
17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica el
text íntegre d'aquest acord.

Contra l'esmentat acord els interessats
podran interposar directament el recurs con-
tenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptadors des del dia següent a
aquesta publicació. Tanmateix es podrà utilit-

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona


	Regulació general Preus públics
	Equipaments
	Instal·lacions esportives municipals
	Serveis recollida Residus
	Activitats Arxius

