
 
 

 
Ordenances preus públics 2019  

ORDENANCES DE PREUS PÚBLICS 
ANY 2019 

  



 
 

 
Ordenances preus públics 2019  

ÍNDEX 
 
 
 
1. PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS: 0-3 ANYS I MUSICALS ................................... 1 

2. PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS PÚBLICS .................................................................. 9 

3. UTILITZACIÓ ESPAIS, MATERIAL I PUBLICITAT ......................................................... 17 

4. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ...... 24 

5. CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS MUNICIPALS ......................................................... 27 

 
 
 



 
 

 
Ordenances de preus públics de l’any 2019   1 

 

ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 1 

PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS: 0-3 ANYS I MUSICALS  
 
 
Article 1r.  
D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la prestació de serveis educatius de 0-3 
anys i musicals, que presta l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Article 2n. Concepte.  
Constitueix l’objecte de la present ordenança la regulació del preus públics corresponents a 
la prestació dels següents serveis educatius: 

a) Serveis al centres educatius 0-3 anys: 

• Servei bàsic d’educació. 
• Servei de menjador, en la seva modalitat fixa o eventual, tant pel que fa al menjar 

com el berenar dels infants. 
• Servei d’acollida matí o tarda, ja sigui en el seu règim fix o eventual.  
• Servei opcional mes de juliol (casal d’estiu). 
• Tallers o activitats diverses, per a  famílies amb infants de 0-3 anys.  
• Serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys. 

b) Escola Municipal de Música: 

• Serveis d’educació musical de 3 a 16 anys, en els seus diferents nivells 
(sensibilització, iniciació, primària, secundària, nivell mitjà) i adults. 

• Altres serveis educatius de caràcter musical. 

 
Article 3r. Obligats al pagament.   
Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o se’n beneficiïn, 
o llurs respectius pares, tutors, representants o les persones encarregades de la seva guarda i 
custòdia, sempre que es tracti de menors d'edat. 
 
Article 4t. Determinació de les quotes.   
Les quotes que hauran de satisfer les persones obligades pels que fa al servei educatius i 
activitats connexes regulades en la present ordenança de preus públics, són de dos tipus: 
les lineals i les progressives resultants de la tarifació social.  

• Les quotes lineals , corresponen a les quantitats que qualsevol persona que rebi un 
servei, exempt de tarifació social demanat, haurà d’abonar. El seu import 
s’especificarà en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics i 
serà el mateix per a totes els usuaris/usuàries del servei.  

• Les quotes amb tarifació social,  seran les quantitats que, en cada cas concret, 
haurà d’abonar la persona obligada en funció de la recepció del servei demandat. El 
seu import serà aquell que resulti de l’aplicació sobre la quota bàsica de cada servei 
específic dels paràmetres de tarifació social que es derivin del seu nivell de renda 
familiar i el nombre total de membres del nucli familiar així com , en el seu cas, dels 
coeficients socials reductors que li poguessin correspondre.  
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Les quotes amb tarifació social s’aplicaran a:  

• Servei bàsic d’educació als Centres Educatius 0-3 municipals. 
• Servei de menjador fix als Centres Educatius 0-3 municipals. Els quals tindran 

aquesta consideració  sempre i quan es sol·licitin per un mínim de 2 dies a la 
setmana (que hauran de ser sempre els mateixos dies de la setmana)  

• Serveis d’educació musical 3-16 i adults de l’Escola Municipal de Música. 

En aquest sentit, s’entendrà per: 

a) Quota bàsica del servei.  L’import que figura en l’annex corresponent de la present 
ordenança de preus públics pels serveis amb tarifació social.  

b) Quota mínima del servei.  L’import mínim que la persona obligada haurà d’abonar 
en qualsevol cas per obtenir la prestació del servei. Aquesta quantitat figura en 
l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics amb tarifació social. 

c) Quota del servei.  L’import resultant d’aplicar en els serveis educatius i/o activitats 
connexes amb tarifació social els coeficients de tarifació social que corresponguin a 
cada persona obligada i que es determinaran en funció de la seva renda equivalent 
de la mateixa. En els casos de les activitats connexes als serveis educatius, que no 
estiguin afectats per la tarifació social, el import de la quota de servei correspondrà a  
la quantitat que figura en l’annex corresponent de la present ordenança de preus 
públics.  

d) Renda equivalent.  L’import resultant de dividir la renda familiar de la persona 
obligada pel coeficient d’equivalència de la següent taula que li correspongui en 
funció del nombre de membres del nucli familiar: 

 

Membres nucli familiar  Coeficient d'equivalència rendes familiars 

1 0,83 

2 1,00 

3 1,31 

4 1,56 

5 1,73 

6 1,97 

7 2,16 

 

e) Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de tots els membres 
del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases 
imposable general i imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any 
de cadascun dels membres del nucli familiar. Quan alguna de les persones membres 
del nucli familiar estigui exempt/a de l’obligació d’efectuar la declaració de l’IRPF, la 
persona obligada aportarà la documentació acreditativa necessària sobre els seus 
ingressos.  

Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli familiar majors de 
16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, és considerarà 
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que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei que correspongui per 
la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota bàsica es podrien aplicar els 
coeficients socials correctors si s’escau i estan degudament acreditats. 

f) Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i 
la mare, el/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans 
solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de 
formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb 
discapacitat.  

No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que 
convisquin al domicili de l’infant. 

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable 
qui no convisqui amb el sol·licitant de servei eductiu o les activitats connexes a les 
mateixes. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella 
(si és el cas) si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput 
de la renda familiar. 

En el cas de la matriculació de persones majors 18 anys, es consideraran membres 
del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors i els germans 
solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. 

Si aquesta persona a matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli familiar 
independent dels seus progenitors es consideraran membres d’aquest nou nucli, el 
propi usuari, la seva parella (si és el cas) i els fills o menors de 25 anys que 
convisquin al mateix domicili. En aquest cas, no es computarà qualsevol altra 
persona que convisqui al domicili. Si la persona obligada no autoritza la consulta de 
les dades al padró municipal de tots els membres de la unitat familiar, és considerarà 
que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social i, en conseqüència, 
s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es tractin.  

En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les aporti 
la persona interessa prèviament a la formalització de la matrícula és considerarà que 
renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social i, en conseqüència, s’aplicarà 
automàticament la quota bàsica del serveis que es tractin.  

Article 5e. Determinació de la quota amb tarifació social.  
El import de les quotes dels serveis educatius amb tarifació social està constituït per la suma 
de les quantitats resultants d'aplicar sobre la corresponent quota base del serveis que es 
tracti el percentatge als quals es refereixen respectivament els apartats 2 i 3 d’aquest mateix 
article per a cada part proporcional de la renda equivalent. Les persones obligades quina 
renda equivalent sigui igual o inferior al IRSC vigent, que hauran d’abonar la quota mínima 
del corresponent servei, que  s’estableix en l’annex d’aquesta ordenança. 

1. Les quotes pel servei bàsic d’educació i el servei de menjador fix dels Centres Educatius 
0-3 municipals , incloses en el règim de tarifació social, tindran en compte pel seu càlculs 
els següents percentatges: 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ordenances de preus públics de l’any 2019   4 

Parts de la renda equivalent  Percentatge sobre quota base 

De 0 fins a 1 IRSC 20% 

De 1 fins a  2 IRSC  55% 

De 2 fins a 3 IRSC 90% 

Més de 3 IRSC  100% 

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en 
curs. 

 

2. Les quotes pels serveis educatius musicals 3-16 i adults de l’Escola Municipal de 
Música, incloses en el règim de tarifació social, tindran en compte pel seu càlculs la 
següent taula: 
 

Parts de la renda equivalent  Percentatge sobre quota base 

De 0 fins a 1 IRSC 45% 

De 1 fins a  2 IRSC  65% 

De 2 fins a 3 IRSC 90% 

Més de 3 IRSC  100% 

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en 
curs. 

 

3. La quota amb tarifació social obtinguda per a cada persona obligada mitjançant aquest 
sistema de càlcul resultarà afectada per l’aplicació de:  
 

a) La quota mínima. En el supòsit que el import resultant dels càlculs abans descrits 
resulti inferior a dita quantitat, la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar 
el import fixat com tal en l’annex corresponent al servei que es tracti. 

b) La quota base. Per contra si l’import calculat resulta superior al de la quota base 
la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar el import fixat com tal en 
l’annex corresponent al servei que es tracti.  

4. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor quan es 
compleixi en el nucli familiar alguna de les següents condicions:  

a) Altres germans matriculats al mateix servei 0,90 
b) Discapacitat o invalidesa d’algun membre del nucli familiar  0,90 
c) Infant en règim d'acolliment 0,90 

L’acumulació de condicions donarà lloc a que el coeficient social reductor màxim aplicable 
sobre el import de la quota dels serveis sigui del 0,80. 
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Article 6è. Revisió de les quotes i normes de trami tació de les mateixes.  
1. Es podrà revisar la quota del servei que sigui d’aplicació si al llarg del curs es produeix 

un canvi substancial en la situació econòmica o familiar del nucli familiar de la persona 
obligada. 

Als efectes d’aquesta ordenança és considera canvi substancial el que es produeix quan: 

a) Es doni una variació (reducció o increment) d’un 20% dels ingressos totals del 
nucli familiar. 

b) Es produeixi una variació en el número de membres de la unitat familiar.  

2. La proposta de revisió podrà iniciar-se a instància de part o d’ofici per l’Ajuntament. 

3. Per iniciar la tramitació de revisió a instància de part, la persona obligada haurà 
d’acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica o familiar, per tal de que 
la mateixa sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar 
serà la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no 
de la documentació presentada. 

Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis econòmics substancials, si la 
documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n deriva un 
canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels serveis amb tarifació 
social del mes següent. Si la documentació es presenta entre el 11 i final de mes, els 
possibles canvis s’aplicaran el segon mes següent. 

4. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà iniciar d’ofici un procés de revisió de la 
quota si detecta o té coneixement de possibles canvis substancials en la  situació d’una 
persona obligada. Per tal de verificar la situació, abans d’acordar la modificació, 
l’Ajuntament sol·licitarà la documentació necessària als membres del nucli familiar per tal 
de valorar de nou la seva situació econòmica. Si de la comprovació de la documentació 
requerida se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació 
dels serveis i activitats amb tarifació social del mes següent al del inici de la tramitació. 
També s’aplicarà aquest data en el supòsit que l’adopció de l’acord de revisió es 
demorés per causes imputables a la persona obligada. 

Article 7è. Meritació.  
1. És meritaran el primer dia del mes en que es demani la prestació d’alguns dels següents 

serveis que són l’objecte de la present ordenança de preus públics: 

a) Servei bàsic d’educació dels Centres Educatius 0-3 municipals. 
b) Les prestacions de serveis complementaris als centres educatius 0-3 següents: 

 
• El servei de menjador, en la seva modalitat fixa, tant pel que fa al menjar com 

el berenar dels infants. 
• El servei d’acollida, en el seu regim fix.  
• Servei opcional al mes de juliol (casal d’estiu). 

 
c) Els serveis d’educació musical de 3 a 16, en els seus diferents nivells (sensibilització, 

iniciació, primària, secundària, nivell mitja) i adults, de l’Escola Municipal de Música. 
d) Altres serveis educatius de caràcter musical de l’Escola Municipal de Música. 

La demanda de prestació de qualsevol d’aquest serveis es considerarà renovada de manera 
tàcita durant tot el curs escolar, llevat manifestació per escrit de la persona obligada 
formulada amb antelació al inici del nou període mensual. 

2. És meritaran l’últim dia hàbil de cada mes en que s’hagin prestat, els següents serveis 
complementaris als centres educatius 0-3 anys: 
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• Servei de menjador, en la seva modalitat eventual, tant pel que fa al menjar 
com el berenar dels infants. 

• El servei d’acollida, en el seu regim eventual. 
• El tallers o activitats diverses, per a  famílies amb infants de 0-3 anys. 
• Serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys. 

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.  
1. L’import del preu públic dels serveis objecte de la present ordenança s’exigirà a mesos 

vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent 
al mes de l’inici o prestació dels servei del servei. Llevat de les quotes corresponent als 
casals d’estiu infantils de 0-3 anys que en el moment de formalitzar la inscripció es farà 
efectiu el 35% de la quota del servei bàsic. 

2. Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, 
que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. 

Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta 
el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora. 
 
Article 9è. Disposició final.   
Aquesta Ordenança de Preus Públics fou aprovada pel Ple municipal, en sessió, del dia 27 
d’abril de 2017, publicada en el BOP, de data 2 de maig de 2017, començà a regir el dia primer 
de setembre de 2017, i continuarà vigent  mentre no s'acordi la seva derogació.  
 
  



 
 

 
Ordenances de preus públics de l’any 2019   7 

ANNEX DE PREUS ORDENANÇA DE PREUS PUBLICS NÚM.1  
 

PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS: 0-3 ANYS I MUSICALS  
 
 
 
ANNEX 1. QUOTES SERVEIS EDUCATIUS 0-3 ANYS  
 
1.1 Servei educatiu bàsic Centres Educatius 0-3 (tari fació social) 

Quota bàsica................................................................................................................. 200,80 € mes 

Quota mínima................................................................................................................ 15,00 € mes 

1.2 Servei de menjador fix (tarifació social) 

Quota bàsica del servei de menjador............................................................................ 7,70 € dia 

Quota bàsica del servei de menjador més berenar....................................................... 8,70 € dia 

Quota mínima................................................................................................................ 1,50 € dia 

1.3 Servei de menjador eventual (quotes lineals) 

Quota dinar eventual..................................................................................................... 8,70 € dia 

Quota dinar i berenar eventual...................................................................................... 9,70 € dia 

1.4 Servei d'acollida (quotes lineals)   

Servei d'acollida matí o tarda........................................................................................ 36,00 € mes 

Servei d'acollida eventual.............................................................................................. 4,15 € dia 

1.5 Tallers o activitats diverses (quotes lineals) 

Quota cursos o tallers per a famílies amb infants 0-3 anys.......................................... 4,00 € sessió 

1.6 Servei opcional mes de juliol (casal d’estiu) (q uotes lineals) 

Quota del servei............................................................................................................ 218,00 € mes 

Quota bàsica del servei de menjador............................................................................ 7,70 € dia 

Quota bàsica del servei de menjador més berenar....................................................... 8,70 € dia 

Quota dinar eventual..................................................................................................... 8,70 € dia 

Quota dinar i berenar eventual...................................................................................... 9,70 € dia 

Servei d'acollida matí.................................................................................................... 36,00 € mes 

Servei d'acollida eventual.............................................................................................. 4,15 € dia 
  

1.7 Serveis de suport a les famílies (quotes lineals ) 

Espais familiars............................................................................................................. 24,30 € mes 

Espais oberts................................................................................................................. 3,00 € sessió 
 

ANNEX 2. QUOTES DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

2.1 Serveis educatius musicals (amb tarifació socia l) 

Servei  Quota bàsica servei  Quota mínima  
Sensibilització............................ 36,00 €/mensual 8,00 €/mensual 
Iniciació...................................... 50,00 €/mensual 11,00 €/mensual 
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Primària (8-9 anys).................... 62,00 €/mensual 13,50 €/mensual 
Primària (10-11 anys)................ 

77,00 €/mensual 17,00 €/mensual Secundaria................................. 
Adults......................................... 
Nivell mitjà ( inclou segon 
instrument sense increment de 
quota )........................................ 

 
98,00 €/mensual 

 
21,50 €/mensual 

 

2.2 Altres ofertes educatives musicals (quotes line als)  

Servei  Quota  
Post secundària............................................................................... 52,00 €/mensual 
Conjunt instrumental o vocal........................................................... 15,00 €/mensual 
Segon instrument............................................................................ 60,00 €/mensual 
Llenguatge o harmonia.................................................................... 21,00 €/mensual 
Curs de promoció joves................................................................... 21,00 €/mensual 
Cursos de curta durada o tallers diversos....................................... 6,00 €/hora 
45 minuts de classe d’instrument individual ( pla antic )................. 71,00 €/mensual 
Préstec d'instrument........................................................................ 42,00 €/curs 

 
Sobre aquests preus (quotes lineals) s’aplicaran bonificacions del 10% a les quotes de cadascun dels 
infants que tinguin germans matriculats al centre o usuaris del servei. 
 
2.3 Altres preus públics vinculats als serveis musi cals  

Samarreta de l’Escola Municipal de Música*................................. 6,20 €/samarreta 
 
*L’EMM lliurarà la primera samarreta al formalitzar la matrícula. Les renovacions tindran preu associat 
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ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 2 

PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS PÚBLICS 
 
 
Article 1r.  
D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la prestació de serveis públics no 
educatius, que presta l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Article 2n. Concepte.  
Constitueix l’objecte de la present ordenança la regulació del preus públics corresponents a 
la prestació dels següents serveis: 

1. ACTIVITATS ESPORTIVES 
• Estadi municipal d’atletisme. 
• Activitats esportives dirigides. 

 
2. ACTIVITATS  DE JOVENTUT I CULTURA 

 
3. ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN 

 
4. SERVEIS SOCIALS 

• Servei de menjador social. 
• Serveis d’arranjaments domiciliaris. 

 
5. PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL 

 
6. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, PROMOCIÓ I OCUPACIÓ.  

 
7. SERVEIS DE NOVES TECNOLOGIES 

• Formació a mida i sota demanda específica en TIC. 
 
Article 3r. Obligats al pagament.   
Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o se’n beneficiïn, 
o llurs respectius pares, tutors, representants o les persones encarregades de la seva guarda i 
custòdia, sempre que es tracti de menors d'edat. 
 
Article 4t. Determinació de les quotes.   
Les quotes que hauran de satisfer les persones obligades pel que fa als serveis no 
educatius regulades en la present ordenança de preus públics, són de dos tipus: les lineals i 
les progressives resultants de la tarifació social.  

• Les quotes lineals , corresponen a les quantitats que qualsevol persona que rebi un 
servei demanat, exempt de tarifació social, haurà d’abonar. El seu import 
s’especificarà en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics i 
serà el mateix per a totes els usuaris/usuàries del servei.  

• Les quotes amb tarifació social,  seran les quantitats que, en cada cas concret, 
haurà d’abonar la persona obligada en funció de la recepció del servei demandat. El 
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seu import serà aquell que resulti de l’aplicació sobre la quota bàsica de cada servei 
específic dels paràmetres de tarifació social que es derivin del seu nivell de renda 
familiar i el nombre total de membres del nucli familiar així com, en el seu cas, dels 
coeficients socials reductors  que li poguessin correspondre.  

Les quotes amb tarifació social s’aplicaran als següents serveis:  

o Abonaments de l’estadi d’atletisme. 
 

En aquest sentit, s’entendrà per: 

a) Quota bàsica del servei . L’import que figura en l’annex corresponent de la present 
ordenança de preus públics pels serveis amb tarifació social.  

b) Quota mínima del servei . L’import mínim que la persona obligada haurà d’abonar 
en qualsevol cas per obtenir la prestació del servei. Aquesta quantitat figura en 
l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics amb tarifació social. 

c) Quota del servei . L’import resultant d’aplicar en els serveis amb tarifació social els 
coeficients de tarifació social que corresponguin a cada persona obligada i que es 
determinaran en funció de la seva renda equivalent de la mateixa. En els casos de 
serveis que no estiguin afectats per la tarifació social, l’import de la quota de servei 
correspondrà a  la quantitat que figura en l’annex corresponent de la present 
ordenança de preus públics  

d) Renda equivalent . L’import resultant de dividir la renda familiar de la persona 
obligada pel coeficient d’equivalència de la següent taula que li correspongui en 
funció del nombre de membres del seu nucli familiar: 

 

Membres nucli familiar  Coeficient d'equivalència rendes familiars 

1 0,83 

2 1,00 

3 1,31 

4 1,56 

5 1,73 

6 1,97 

7 2,16 

 

e) Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de tots els membres 
del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de la base 
imposable general i base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del 
darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. Quan alguna de les 
persones membres del nucli familiar estigui exempt/a de l’obligació d’efectuar la 
declaració de l’IRPF, la persona obligada aportarà la documentació acreditativa 
necessària sobre els seus ingressos. 

Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli familiar majors de 
16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, és considerarà 
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que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei que correspongui per 
la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota bàsica es podrien aplicar els 
coeficients socials correctors si s’escau i estan degudament acreditats. 

f) Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i 
la mare, el/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans 
solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de 
formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb 
discapacitat.  

No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que 
convisquin al domicili de l’infant. 

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable 
qui no convisqui amb el sol·licitant de servei eductiu o les activitats connexes a les 
mateixes. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella 
(si és el cas) si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput 
de la renda familiar. 

En el cas de la matriculació de persones majors 18 anys, es consideraran membres 
del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors i els germans 
solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. Si aquesta persona a 
matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli familiar independent dels seus 
progenitors es consideraran membres d’aquest nou nucli, el propi usuari, la seva 
parella (si és el cas) i els fills o menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili. 
En aquest cas, no es computarà qualsevol altra persona que convisqui al domicili. 

En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les aporti 
la persona interessada prèviament a la formalització de l’abonament, es considerarà 
que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social i, en conseqüència, 
s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es tractin.  

Article 5è. Determinació de la quota amb tarifació social.  
1. L’import de les quotes dels abonaments de l’estadi d’atletisme amb tarifació social està 

constituït per la suma de les quantitats resultants d'aplicar sobre la corresponent quota 
bàsica del serveis que es tracti el percentatge que es desenvolupa per a cada part 
proporcional de la renda equivalent. Les persones obligades quina renda equivalent sigui 
igual o inferior al IRSC vigent, que hauran d’abonar la quota mínima del corresponent 
servei, que  s’estableix en l’annex d’aquesta ordenança. 

Parts de la renda equivalent  Percentatge sobre quota base 

De 0 fins a 1 IRSC 20% 

De 1 fins a  2 IRSC  55% 

De 2 fins a 3 IRSC 90% 

Més de 3 IRSC  100% 

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs. 

2. La quota amb tarifació social obtinguda per a cada persona obligada mitjançant aquest 
sistema de càlcul resultarà afectada per l’aplicació de:  
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a. La quota mínima. En el supòsit que el import resultant dels càlculs abans descrits 
resulti inferior a dita quantitat, la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar 
el import fixat com tal en l’annex corresponent al servei que es tracti. 

b. La quota bàsica. Per contra, si l’import calculat resulta superior al de la quota 
bàsica, la persona obligada haurà d’abonar l’import fixat com a tal en l’annex 
corresponent al servei que es tracti.  

3. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor quan es 
compleixi en el nucli familiar alguna de les condicions exigides per als següents serveis: 

Estadi municipal d’Atletisme:  

a) Ser titular del carnet blau: 0,80 
b) Discapacitat o invalidesa de qualsevol membre del nucli familiar: 0,90 
 
Coeficient social màxim corrector: 0,80 
 

Article 6è. Revisió de les quotes i normes de trami tació de les mateixes.  
1. Es podrà revisar la quota del servei d’abonament a l’estadi d’atletisme que sigui 

d’aplicació si es produeix un canvi substancial en la situació econòmica o familiar del 
nucli familiar de la persona obligada. 

Als efectes d’aquesta ordenança es considera canvi substancial el que es produeix quan: 

c) es doni una variació (reducció o increment) d’un 20% dels ingressos totals del 
nucli familiar. 

d) es produeixi una variació en el número de membres de la unitat familiar.  

2. La proposta de revisió podrà iniciar-se a instància de part o d’ofici per l’Ajuntament  

3. Per iniciar la tramitació de revisió a instància de part, la persona obligada haurà 
d’acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica o familiar, per tal de que la 
mateixa sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà 
la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la 
documentació presentada. 

Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis econòmics substancials, si la 
documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n deriva un 
canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels serveis amb tarifació 
social del mes següent. Si la documentació es presenta entre el 11 i final de mes, els 
possibles canvis s’aplicaran el segon mes següent. 

4. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà iniciar d’ofici un procés de revisió de la 
quota si detecta o té coneixement de possibles canvis substancials en la  situació d’una 
persona obligada. Per tal de verificar la situació, abans d’acordar la modificació,  

l’Ajuntament sol·licitarà la documentació necessària als membres del nucli familiar per tal 
de valorar de nou la seva situació econòmica. Si de la comprovació de la documentació 
requerida se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació 
dels serveis i activitats amb tarifació social del mes següent al del inici de la tramitació. 
També s’aplicarà aquest  data en el supòsit que l’adopció de l’acord de revisió es 
demorés per causes imputables a la persona obligada. 

Article 7è. Gestió.   
1. Els preus es podran exigir en règim d’autoliquidació. 

2. En les prestacions de la Policia Local, als efectes d’aplicació dels preus públics, les fraccions 
d’hora es computaran com a una hora sencera. Es qualificarà com a nocturn el servei 
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prestat entre les 22 hores i les 8 i quan un mateix servei inclogui hores diürnes i nocturnes; 
cadascuna d’elles es liquidarà d’acord amb el preu públic establert. 

3. La liquidació dels preus es podrà efectuar prèviament a la prestació dels serveis. 

4. Els usuaris/ries de les activitats esportives, i els abonats/des a l’Estadi Municipal 
d’Atletisme, que es donin de baixa, ho hauran de comunicar per escrit al departament 
d’Esports. Si la baixa no es comunica abans del dia 5 del mes en curs, l’Ajuntament 
liquidarà el preu corresponent, i s’haurà d’efectuar el pagament encara que no s’hagi fet 
l’ús del servei. 

Article 8è. Disposició final.   
Aquesta Ordenança de Preus Públics fou aprovada pel Ple municipal, en sessió, del dia 27 
d’abril de 2017, publicada en el BOP, de data 2 de maig de 2017, començà a regir el dia primer 
d’octubre de 2017, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.  
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ANNEX DE PREUS ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 2  
 
PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS PÚBLICS  
 
 
1. ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
1.1 ESTADI MUNICIPAL D’ATLETISME  
 
Abonament general (amb tarifació social) 
 

 
QUOTA BÀSICA QUOTA 

MÍNIMA 

Abonament general (de dilluns a divendres)............................. 34,75€ 6,95€ 

Abonament matí (de dilluns a divendres de 8 a 14h)................ 24,50€ 4,90€ 

Abonament migdia (de dilluns a divendres de 13 a 16h)........... 13,25€ 2,65€ 

Abonament tarda (de 16 a 22 h)................................................ 24,50€ 4,90€ 

 
A aquests preus s’afegirà 1,00 euros/mes en concepte d’assegurança de l’activitat. 
 
Entrada puntual (quotes lineals) 
 
General...................................................................................................................................... 5,90 € 
Nomes pista .............................................................................................................................. 1,40 € 
Pista més sala de fitness........................................................................................................... 3,55 € 

 
Pista d’atletisme (quota lineal) 
 
Abonament ................................................................................................................................ 105,25 €/any* 

 

* A aquest preu s’afegirà 11,00 euros en concepte d’assegurança de l’activitat. 
Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre  l’abonament de la pista 
d’atletisme. 
 
1.2 ACTIVITATS ESPORTIVES DIRIGIDES PER ADULTS (quo tes lineals)  
 
Majors de 18 anys - (2 sessions/setmana).................................................................................. 48,60 €  
Titulars del carnet blau municipal – (2 sessions / setmana)....................................................... 8,35 € 

 

A aquest preus s'afegirà  2,50 euros/trimestre en concepte d'assegurança de l'activitat. 
 
2. ACTIVITATS DE JOVENTUT I CULTURA  
 
• TALLERS  
 
Tallers categoria A ( 20 sessions )............................................................................................... 30,65 € 
Tallers categoria B ( 15 sessions )............................................................................................... 20,45 € 
Tallers categoria C ( 10 sessions ).............................................................................................. 15,30 € 
Tallers categoria D ( 5 sessions )................................................................................................. 10,20 €  
Tallers categoria E ( 1 sessió)...................................................................................................... 5,10 € 

 
-Per als tallers individuals el preu s’incrementarà un 20%. 
 
• ENTRADES A ESPECTACLES  
 
Espectacles de categoria A.......................................................................................... 21,50 €/ espectacle 
Espectacles de categoria B.......................................................................................... 16,50 €/ espectacle 
Espectacles de categoria C.......................................................................................... 13,00 €/ espectacle 
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Espectacles de categoria D.......................................................................................... 10,00 €/ espectacle 
Espectacles de categoria E.......................................................................................... 8,00 €/ espectacle 
Espectacles de categoria F........................................................................................... 6,00 €/ espectacle 
Espectacles de categoria G......................................................................................... 3,00 €/ espectacle 

 
• La classificació dels espectacles la determinarà l’Ajuntament en funció del cost de l’activitat, de la 

programació en què s’inclogui i del seu interès social. 

• L’Ajuntament podrà determinar tarifa d’entrada anticipada per cada acte, i serà una de les tarifes 
aprovades amb cost inferior al fixat com a preu de l’activitat. 

• En alguns espectacles l’Ajuntament podrà establir pels menors de 18 anys o pels joves del 
municipi, amb el preu de rang inferior al corresponent. 

• La categoria dels espectacles de programació estable, si no es determina d’una altra manera 
correspondrà als espectacles de categoria E a taquilla, i F anticipada. 

• Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre els preus dels 
espectacles de programació estable. 

 
• TARGETA MULTIENTRADA C5 I C10  
 
Cultura 5 ( C5) cinc entrades...............................................................................................................  16,35 € 
Cultura 10 ( C10 ) deu entrades........................................................................................................... 32,70 € 

 
• VISITES GUIADES 
 
Visita guiada al Palau Falguera: per persona........................................................................................ 3,00 € 
Visita guiada ruta modernista: per persona........................................................................................... 3,00 € 

 
 Per a poder realitzar les visites es demana un mínim de 5 persones. 
 
3. ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN  
 
Activitats i serveis que es presten en el Casal Mun icipal de la gent gran  
 
 Quota titulars CMP* Quota 
Sessió de ball de cap de setmana (dissabtes i diumenges )............... 
Sessió de ball de cap de setmana (abonament 12 balls).................... 
Servei de podologia per a persones grans ( * )................................... 

1,60 € 
12,45 € 

9,85 € 

3,75€ (*) 
 
 

 
Taller d’una hora/setmanal per a la gent gran................................................................... 16,20 €/trimestre 
Taller dos hores/setmanals per a la gent gran.......................................................... 32,45 €/trimestre 
Taller quatre hores/setmanals per a la gent gran...................................................... 64,80 €/trimestre 

 
* CMP - Carnet blau municipal pensionista 
 
4. SERVEIS SOCIALS 
 
• SERVEI  DE MENJADOR SOCIAL  

 
Persones amb ingressos inferiors als establerts per Serveis Socials per accedir al 
menjador social ........................................................................................................................

 
3,75 €/àpat 

Persones amb ingressos superiors als establerts per Serveis Socials per accedir al 
menjador social.................... .......................................................................................................

 
6,25 €/àpat 

Persones beneficiàries del PIRMI o Pensions no contributives ..................................................1,25 €/àpat 
 
• SERVEIS D’ARRANJAMENTS DOMICILIARIS  
 
Arranjament domiciliari...........................................................................................................     32,40 € 
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5. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
• PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL:  
 
1. Serveis especials de la policia 
Per hora i agent .....................................................................................................................  27,15 € 

 
INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL 
-Fora de l’horari laboral del personal que intervingui, s’incrementarà el preu per hora i agent d’acord amb el 
preu /h establert en el conveni laboral. 
 
6. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
• CURSOS DE FORMACIÓ I RECICLATGE DE PROMOCIÓ I OCUPA CIÓ 

 
Cursos de menys de 50 hores:  

De nivell 1 ................................................................................................................................ 5,20 €/h 
 

De nivell 2 ................................................................................................................................ 6,25 €/h 
 
Cursos de més de 50 hores 

 

De nivell 1 ................................................................................................................................ 3,00 €/h 
De nivell 2 ................................................................................................................................ 4,20 €/h 

Taller de Manipulador d’aliments .......................................................................................................   26,00 € 
 
INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL 
-Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal implicat d’acord amb el 
preu/hora establert en el conveni laboral vigent. 
 
• TROBADA DE COMERCIANTS  
 
Establiment associat. Per persona.............................................................................................. 10,00€ 
Establiment no associat. Per persona......................................................................................... 20,00€ 

 
7. SERVEIS NOVES TECNOLOGIES 
 
• FORMACIÓ A MIDA I SOTA DEMANDA ESPECÍFICA EN TIC  

 
Taller formatiu categoria A...................................................................................................... 9,75 €/h. 
Taller formatiu categoria B...................................................................................................... 7,65 €/h. 
Taller formatiu categoria C...................................................................................................... 3,15 €/h. 
Taller formatiu categoria D...................................................................................................... 2,15 €/h. 
Taller formatiu categoria E...................................................................................................... 1,05 €/h. 

 
-A aquests preus s’afegirà 2,00 euros/mes en concepte d’assegurança de l’activitat. 
-La classificació dels tallers la determinarà oportunament l’Ajuntament en funció del cost de l’activitat, de 
la seva especificitat (essent la categoria “A” la més específica i “E” la més generalista), de la 
programació en què s’inclogui i del seu interès social. 
 
INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL 
-Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal implicat d’acord amb el 
preu/hora establert en el conveni laboral vigent. 
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ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 3 

UTILITZACIÓ ESPAIS, MATERIAL I PUBLICITAT  
 
 
Article 1r.  
D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s'estableixen els preus públics per la utilització d’espais 
municipals, préstec de materials i publicitat. 
 
Article 2n. Obligats al pagament.   
Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o se’n beneficiïn, 
o llurs respectius pares, tutors, representants o encarregats, sempre que es tracti de menors 
d'edat, per la prestació dels serveis següents: 
 
PREUS PER UTILITZACIÓ D'ESPAIS  
 

a) INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
 

b) INSTAL·LACIONS CULTURALS, CÍVIQUES I TECNOLÒGIQU ES 
 

c) INSTAL·LACIONS PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ 
 

d) INSTAL.LACIONS INSTITUCIONALS 
 
PREUS DE LLIBRES, MATERIALS I PUBLICITAT  
 
Article 3r. Preus.   
Els preus són els que es detallen a l'annex d'aquesta Ordenança. 
 
Article 4è. Gestió.   
1. Els preus es podran exigir en règim d’autoliquidació. 
 
2. La liquidació dels preus s’efectuarà prèviament a la prestació dels serveis. 
 
3. En cas d’anul·lació de les reserves d’utilització d’espais amb 5 dies hàbils o més d’antelació 
es reintegrarà el 100% del preu públic. En cas de anul·lacions amb menys de 5 dies d’antelació 
es reintegrarà només el 75% de l’import per cobrir les despeses que aquestes anul·lacions 
hagin generat a l’Ajuntament.  
 
Article 5è. Disposició final.   
Aquesta Ordenança de Preus Públics fou aprovada pel Ple municipal, en sessió, del dia 27 
d’abril de 2017, publicada en el BOP, de data 2 de maig de 2017, començà a regir el dia primer 
de novembre de 2017, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.  
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ANNEX DE PREUS ORDENANÇA PREUS PÚBLICS NÚM. 3  
 
UTILITZACIÓ ESPAIS, MATERIALS I PUBLICITAT  
 
 
A) INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  
 

 
PISTA SENCERA 

1. Pavellons (per actes esportius*) 1 hora sense llum 1 hora amb llum 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes) - - 

Entitats locals sense ànim de lucre  (Activitats amb pagament) 93,35 € 125,25 € 

Particular del municipi 93,35 € 125,25 € 

Comerç i empreses del municipi 102,25 € 137,20 € 

 Particular, empresa o entitat de fora del municipi 115,55 € 155,00 € 

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert  
 

 
MITJA PISTA 

1. Pavellons (per actes esportius*) 1 hora sense llu m 1 hora amb llum 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes) - - 

Entitats locals sense ànim de lucre  (Activitats amb pagament) 46,70 € 62,60 € 

Particular del municipi 46,70 € 62,60 € 

Comerç i empreses del municipi 51,15 € 68,60 € 

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 57,80 € 77,55 € 

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert  
 

 
1/3 DE PISTA 

1. Pavellons (per actes esportius*) 1 hora sense llu m 1 hora amb llum 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes) - - 

Entitats locals sense ànim de lucre  (Activitats amb pagament) 31,30 € 42,00 €   

Particular del municipi 31,30 € 42,00 €   

Comerç i empreses del municipi 34,30 € 46,00 €   

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 38,80 € 52,00 €   

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert  
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PISTA SENCERA 

2. Pistes poliesportives descobertes de ciment (per actes 
esportius*) 1 hora sense llum 1 hora amb llum 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes) - - 

Entitats locals sense ànim de lucre  (Activitats amb pagament) 29,50 € 33,00 € 

Particular del municipi 29,50 € 33,00 € 

Comerç i empreses del municipi 32,30 € 36,00 € 

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 36,50 € 40,75 € 

(*) Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert  
 
 

 
PISTA SENCERA 

3. Pistes poliesportives descobertes de gespa (per a ctes 
esportius*) 1 hora sense llum 1 hora amb llum 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes) - - 

Entitats locals sense ànim de lucre  (Activitats amb pagament) 39,15 € 45,00 € 

Particular del municipi 39,15 € 45,00 € 

Comerç i empreses del municipi 42,90 € 49,35 € 

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 48,50 € 55,80 € 

(*) Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert  
 
 

 
CAMP SENCER (FUTBOL 11) MIG CAMP (FUTBOL 7) 

4. Camp de futbol de gespa (per  

actes esportius*) 

1 hora 

sense llum 

1 hora amb 

llum 

1 hora 

sense llum 

1 hora amb  

llum 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats 
gratuïtes) - - - - 

Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats 
amb pagament) 90,150 € 120,70 € 44,80 € 59,55 € 

Particular del municipi 90,15 € 120,70 € 44,80 € 59,55 € 

Comerç i empreses del municipi 98,70 € 132,20 € 49,00 € 65,25 € 

Particular, empresa o entitat de fora  
del municipi 111,60 € 149,45 € 55,50 € 73,75 € 

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 
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PISTA, ZONA DE SALTS I LLANÇAMENTS 

5. Pista d'atletisme (per actes 
esportius*) 

4 hores sense 
llum 

4 hores amb 
llum 

1 hora 
addicional 
sense llum 

1 hora 
addicional amb 

llum 

Entitats locals sense ànim de lucre 
(Activitats gratuïtes) - - - - 

Entitats locals sense ànim de lucre  
(Activitats amb pagament) 307,50 € 339,00 € 76,00 € 83,85 € 

Particular del municipi 307,50 € 339,00 € 76,00 € 83,85 € 

Comerç i empreses del municipi 336,70 € 371,20 € 83,20 € 91,80 € 

 Particular, empresa o entitat de  fora del 
municipi 380,65 € 419,65 € 94,00 € 103,80 € 

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert  
 
 
B) INSTAL·LACIONS CULTURALS, CÍVIQUES I TECNOLÒGIQU ES 
 
Preus per hora en horari de funcionament de l’equip ament:  
 

 
ACTIVITATS 

DESENVOLUPADES 
DINS L’HORARI DE 

FUNCIONAMENT (1) 
 

ENTITATS 
LOCALS 
SENSE 

ÀNIM DE 
LUCRE (2) 

ENTITATS 
LOCALS 

SENSE ÀNIM 
DE LUCRE 

(2) 

PARTICULAR 
DEL MUNICIPI 

 COMERÇ I 
EMPRESA 

DEL 
MUNICIPI 

PARTICULAR , 
EMPRESA O 

ENTITAT DE FORA 
DEL MUNICIPI 

SALES Acte gratuït Acte amb 
pagament 

Qualsevol tipus 
d’acte (3) 

Qualsevol 
tipus d’acte 

(3) 

Qualsevol tipus 
d’acte (3) 

 fins a 75 m2  -   € 46,00 € 46,00 € 51,10 € 58,80 € 

de 76 a 150 m2 -   € 58,80 € 58,80 € 63,90 € 74,10 € 

> 150 m2 -   € 71,60 € 71,60 € 81,80 € 127,80 € 

 
(1) Reserva mínima 2 h. 
(2) Els organismes públics, els centres escolars i els partits polítics mateixa consideració que entitats locals 
sense ànim de lucre. 
(3) Qualsevol tipus d'acte (obert, gratuït, tancat, no gratuït, ..) 
Fora de l’horari de funcionament, el preu per hora de lloguer de la sala s’incrementarà en les despeses dels 
serveis de suport que es considerin necessaris segons criteri tècnic municipal.  
 
 

FORA DE L'HORARI DE FUNCIONAMENT  

Serveis de suport laborable 
diürn 

laborable 
nocturn/festiu 

diürn  

  nocturn/cap de 
setmana  

Festius especials 
(Sant Joan, Reis, 
Cap d'any, etc) 

Servei de consergeria extraordinària  18,40 €/h 23,60 €/h 26,60 €/h 56,20 €/h 

Servei de neteja extraordinari 15,40 €/h 20,50 €/h 25,60 €/h 28,70 €/h 

Servei suport tècnic  28,70 €/h  32,80 €/h 46,00 €/h  66,50 €/h 
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Utilitzacions especials al Palau Falguera:  
 
Filmacions als interiors i exteriors................................................................................................... 286,00 €/hora 
Casaments ( Per cerimònia ).......................................................................................................... 153,30 € 

 
C) INSTAL·LACIONS PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ  
 
A1. Aula d’informàtica ........................................................................................................................  27,00 €/h 
B.   Aula – taller d’ofici ........................................................................................................................  25,00 €/h 
C.   Aula polivalent .............................................................................................................................  20,85 €/h 
D.   Sala d’actes .................................................................................................................................  33,60 €/h 
E.   Despatx ........................................................................................................................................  10,60 €/h 

 
INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL 
-Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge d’acord amb el preu/hora establert en el 
conveni laboral vigent. 
 
D) INSTAL·LACIONS INSTITUCIONALS  
 
Utilització Saló de Sessions de l’Ajuntament  
 
Casaments ( Per cerimònia )........................................................................................................ 0,00 €  
Casaments ( Per cerimònia amb flors i música) ..........................................................................  76,65 €  

 
 
PREUS DE LLIBRES, MATERIALS I PUBLICITAT  
 
1.- LLIBRES I CD’S  
 
Sant Feliu de Llobregat identitat i Historia...................................................................................... 24,15 € 
Paraules de dones a la premsa comarcal............................................................................... 7,35 € 
Els inicis de l’associacionisme contemporani a St. Feliu de Llobregat (1850-1914).............. 14,75 € 
Republicans i catalanistes al Baix Llobregat a principi del segle XX...................................... 7,35 € 
Guia del patrimoni històric i artístic de Sant Feliu de Llobregat.............................................. 7,35 € 
Coneguem els arbres de Sant Feliu........................................................................................ 3,00 € 
Guia botànica del parc de Torreblanca................................................................................... 3,00 € 
Els carrers de Sant Feliu......................................................................................................... 2,00 € 
Quaderns d’Història (números del 2 al 7)............................................................................... 4,30 € 
Premis de poesia Martí Dot (del 1992 al 2000)...................................................................... 7,35 € 
Conte “ El Drac de Sant Feliu. Llegenda del cavaller Guillem i Violant de Bar “..................... 5,00 € 
Conte del patge Shelin (en preparació).................................................................................. 5,00 € 
Conte “ La Garsa de Sant Feliu i les malifetes del malvat Banyetes”..................................... 5,00 € 
Conte “ El nostre Seguici i ball d’entremesos, Sant Feliu de Llobregat “................................ 5,00 € 
CD de músiques del Seguici i ball d’entremesos, Sant Feliu de Llobregat............................. 5,00 € 
Magí _Baleta........................................................................................................................... 28,50 € 
El Palau Falguera. Pagesos, mercaders i nobles a Sant Feliu de Llobregat. Segles XVII-
XX........................................................................................................................................... 

 
14,75 € 

Ramona Pons-poesies............................................................................................................ 7,35 € 
Volums de la col·lecció Blanca  Bardiera ............................................................................... 7,35 € 
Martí Dot. Antologia poètica.................................................................................................... 14,75 € 
Diamants i culs de got............................................................................................................. 14,75 € 
Imatges i records. Sant Feliu de Llobregat............................................................................. 7,35 € 
Les comunitats parroquials del Baix Llobregat a finals de l’Edat Mitjana............................... 7,35 € 
Sargantana – Carícies............................................................................................................ 7,35 € 
Valores desde el aula............................................................................................................. 7,35 € 
Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament...................................................... 1,00 € 

 
-Els llibreters i les entitats sense afany de lucre que desitgin vendre aquestes publicacions tindran un 
descompte del 30% respecte a aquests preus. 
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2.- MATERIAL FESTIU  
 
1.Material inventariat per a activitats culturals 
Cadira d’alumini......................................................................................................................... 27,60 € 
Cadira de plàstic........................................................................................................................ 11,75 € 
Taula de fusta i alumini.............................................................................................................. 99,00 € 
Taula de resina.......................................................................................................................... 49,50 € 
Carpa extensible de 3x3............................................................................................................ 329,20 € 
Tanca......................................................................................................................................... 49,65 € 
Barbacoa.................................................................................................................................... 61,30 € 

 
-Preus per la pèrdua, robatori o trencament. 
-Condicions: 

a) Per tal de sol·licitar el material, cal presentar la instància específica normalitzada, presencialment o 
telemàticament, amb el detall de la petició. 

b) La sol·licitud s'haurà de fer amb un mínim de 2 setmanes d'antelació respecte a la data de realització de 
l'activitat i amb un màxim de 3 mesos. Les peticions que no compleixin aquests terminis seran desestimades. 
 
c) Només podran demanar materials de caràcter festiu i de propietat municipal els representants legals de les 
entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes. 
 
d) La sol·licitud de material no genera per ella mateixa cap dret per a la persona sol·licitant, ni cap obligació per 
part de l’Ajuntament. El departament de Cultura confirmarà la disponibilitat del material sol·licitat i en concretarà 
les condicions específiques que corresponguin.  
 
e) La recollida i el retorn del material en l’espai de magatzem on l’Ajuntament el tingui guardat anirà a càrrec de 
la persona sol·licitant. Si per l’horari en què es faci o per qualsevol altra circumstància, la recollida o el retorn del 
material genera despeses, se’n farà càrrec la persona sol·licitant. Aquestes depeses seran facturades per 
l’empresa que l’Ajuntament tingui contractada per a aquests serveis a la persona sol·licitant, amb els mateixos 
preus que aplica a l’Ajuntament. 
 
f) En el cas de sol·licituds de material a utilitzar durant un cap de setmana, el material s’haurà de recollir el 
divendres anterior, com a màxim a les 19 h, i s’haurà de retornar el dilluns posterior, com a molt tard, a les 14 h. 
En funció de la naturalesa de les activitats, es podran acordar altres horaris de retorn. Els costos derivats 
d’aquests canvis d’horari aniran a càrrec de la persona sol·licitant. 
 
g) El muntatge i desmuntatge de les carpes extensibles de 3 x 3 metres, atès el caràcter delicat de la feina, anirà 
sempre a càrrec del departament de Cultura, mitjançant l’empresa que tingui contractada per a aquests tipus de 
serveis. Aquesta empresa facturarà els costos del servei a la persona sol·licitant, amb els mateixos preus que 
aplica a l’Ajuntament.  
 
h) En el cas de pèrdua, robatori o trencament del material, durant el temps que estigui cedit, la persona o entitat 
sol·licitant s’haurà de fer càrrec d’abonar el preu públic del material afectat, que està fixat en aquestes 
ordenances. 
 
i) En el moment de la petició, mitjançant la signatura de la instància específica, que ja ho inclou, la persona 
sol·licitant haurà d’assumir els següents compromisos: 
 

• Ser responsable de l’ús del material cedit.  
• Retornar el material en el mateix estat en què s’ha lliurat, al mateix lloc i en les condicions acordades. 
• Fer-se càrrec d’abonar el material que es perdi, es robi o es trenqui durant la celebració de l’activitat 

d’acord amb els preus públics aprovats per l’Ajuntament.  
• Ser conscient que l’incompliment de les condicions d’ús li impediran accedir a altres cessions de 

materials per a actes futurs. 
• Fer-se càrrec dels costos de recollida, transport i muntatge dels materials cedits. 
• Que el muntatge i desmuntatge de les carpes blanques extensibles ha de ser realitzat per qui designi el 

departament de Cultura, atès el caràcter delicat de la feina.  
• Que ha d’assumir els costos derivats tant del muntatge i desmuntatge, com del transport de les carpes 

blanques extensibles. 
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j) L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà facilitar el material festiu sense cap tipus de cost per a l’entitat 
sol·licitant, quan així s’estableixi en un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat, amb motiu 
d’activitats d’interès ciutadà i públic. 
 
3.- PUBLICITAT  
 
A).-ANUNCIS EN "EL BUTLLETÍ” 
 
Mòdul  
Contraportada (297x210) .............................................................................................................. 935,00 € 
Mitja pàgina esquerra (181x105,4) ............................................................................................... 384,25 € 
Mòdul simple (88,2x50,4).............................................................................................................. 145,00 € 
1 Pàgina esquerra (297x210) ....................................................................................................... 700,00 € 
½ Pàgina contraportada ............................................................................................................... 502,25 € 

 
NOTA - En els anuncis s'hauran de facilitar els originals en suport digital. 
 
B).- FALQUES PUBLICITÀRIES DE RÀDIO SANT FELIU 
 
Falca de 20 segons............................................................................................................................ 2,55 € 
Falca de 30 segons............................................................................................................................ 3,30 € 
Promocions especials ( falques de 20 segons )  
Pack de 180 falques........................................................................................................................... 204,40 € 
Pack de 240 falques........................................................................................................................... 255,50 € 
Pack de 300 falques........................................................................................................................... 306,60 € 

 
-Les agències legalment constituïdes tindran un descompte de 20% sobre els preus de les falques. 
 
C).- AGENDA ON ANEM 
 
Contraportada interior (pàg. 2)................................................................................................... 357,70 € 
Contraportada............................................................................................................................ 460,00 € 

 
- Els preus corresponen a pàgines senceres. La mida de les pàgines de l’agenda són les vigents o les que 
puguin ser en funció dels canvis de format que es puguin produir. Els preus inclouen el disseny dels anuncis, 
en cas que l’anunciant ho sol·liciti. 
 
D).- PROGRAMES DE LES FESTES DE PRIMAVERA I DE LA F ESTA DE TARDOR 
 
Interior color pàg. parells .............................................................................................................. 296,35 € 
Contraportada interior (pàg. 2)................................................................................................... 357,70 € 
Contraportada posterior (penúltima pàgina).............................................................................. 357,70 € 
Contraportada............................................................................................................................ 500,75 € 
Central esquerra........................................................................................................................ 358,75 € 

 
- Els preus corresponen a pàgines senceres. La mida de les pàgines dels programes de festes són les vigents 
o les que puguin ser en funció dels canvis de format que es puguin produir. Els preus inclouen el disseny dels 
anuncis, en cas que l’anunciant ho sol·liciti. 
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ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 4 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ  
DOMICILIÀRIA  

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa.  
1. A l’empara del previst a l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 
12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el 
preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària. 

2. Aquest servei inclou: 

a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de 
serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis 
relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària. 

Article 2n. Concepte.  
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de: 

a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme 
actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en: 

o Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, 
prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden 
fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal 
(servei municipal d’atenció domiciliària). 

o Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic: neteja, bugaderia, planxa i d’altres 
de similars característiques, a aquelles persones i/o famílies a què es refereix 
l’apartat anterior (servei d’auxiliar de la llar). 

Article 3r. Obligats al pagament.  
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles 
que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte 
del Servei Municipal d'Atenció Domiciliaria. 
 
Article 4t. Indicadors de referència.  
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de 
novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la 
participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un 
indicador de referència.  

L’ indicador de referència es fixa en la quantitat següent: 

a) Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili : 18,00 euros/hora 

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de 
referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.  
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Article 5è. Renda, capacitat econòmica i quota màxi ma. 
1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la seva renda incrementada 

amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues 
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE 
BSF/130/2014, de 22 d’abril (publicada al DOGC de 29/4/2014).  

2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del 
capital, així com qualsevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, 
afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les 
prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.  

3. Segons l’article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques 
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense 
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels 
sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis 
socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials i, si s’escau, les dades 
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el 
patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la 
finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la 
percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.  

4. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats 
per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes 
fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats 
d’ingressos pertinents. 

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis 
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera: 

-L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per 
trams de renda. 

-A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta. 

-La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de 
renda. 

-Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent, estaran exemptes de 
copagament. 

desglossi  per trams (euros mensuals)  Tipus  

de 0 a 1 IRSC  0% 

de 1 a 2 IRSC  30% 

de 2 a 3 IRSC  40% 

de 3 a 4 IRSC  50% 

de 4 a 5 IRSC  60% 

més de 5 RSC  65% 

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs. 

6. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 
beneficiària d’altres serveis socials subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a 
pagar de forma integral. 



 
 

 
Ordenances de preus públics de l’any 2019   26 

7. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança 
és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 
31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests 
serveis. 

Article 6è. Preu públic exigible.  
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili: 

El preu públic és de 11,70 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, 
fixat a l’ article 4t. d’ aquesta ordenança. 

2. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima 
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5è. apartat 5 d’aquesta ordenança, llevat que 
concorrin els supòsits previstos a l’apartat 7 de l’article anterior. 

Article 7è. Meritació.  
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de 

l’activitat que constitueix l’ objecte de la present ordenança.  

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.  
1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el 

pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de 
l’inici del servei. 

Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, 
que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. 

2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta 
el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  

Disposició Addicional 1a. Modificació dels precepte s de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promu lgació de normes posteriors.  
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 

Disposició Addicional 2a. Efectes de la modificació  de l’ IRSC i l’ indicador de referència.  
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de 

determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou 
indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial. 

2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 
4t., caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança. 

Disposició final.  
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada, el dia 27 d’octubre de 2011, i que ha quedat definitivament aprovada, en data 30 
de desembre, entrarà en vigor, el dia 1 de gener de 2012, i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
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CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS MUNICIPALS 
 
 

QUI HO POT SOL.LICITAR  
 
-Poden sol·licitar la utilització dels espais dels diferents equipaments municipals, els 
organismes públics, els centres escolars, les entitats locals inscrites al RME (Registre 
Municipal d’Entitats), empreses i comerços locals, així com ciutadans o ciutadanes a títol 
individual, d’acord amb els preus públics de l’any en curs. També comerços i empreses o 
persones i entitats de fora del municipi. 
 
COM 
 
-Les sol·licituds per a l’ utilització de qualsevol espai s’hauran de presentar, seguint el model 
establert de sol·licitud, amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxi ma de 90 
dies , prèvia a la celebració de l’acte o activitat. La presentació d’una sol·licitud no implica, 
en cap cas, la prereserva de l’espai. 
 
-Les sol·licituds que no compleixin aquests terminis seran desestimades. 

 
-El sol·licitant indicarà en el full de reserva l'hora exacta d'inici i finalització de l'activitat, 
tenint en compte dins d’aquest horari el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte (a càrrec 
del sol·licitant) , en cas que sigui necessari. 
 
-Les persones o entitats peticionàries hauran de respectar la normativa específica d’ús de 
les instal·lacions i les condicions derivades de les normatives generals vigents. 
 

AUTORITZACIONS 
 
L’autorització d’ús dels espais es farà en funció de la seva disponibilitat i d’acord amb la 
normativa. 
 
En autoritzacions subjectes a preu públic, l’autorització no serà efectiva, si prèviament no 
s’ha fet el pagament del preu públic aprovat per l’any en curs. 
 
Les sol·licituds de modificacions i/o anul·lacions de la reserva hauran de fer-se amb una 
antelació mínima de 5 dies naturals, en aquest cas es retornarà el 100% . Si l’anul·lació es 
produeix, amb menys de 5 dies naturals, es retornarà només el 75% de l’import 
corresponent. 
 
Les autoritzacions d’ús es consideraran amb la finalitat exclusiva de realitzar l’activitat 
prevista i pel temps establert en la sol·licitud. 
 
En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades a l’ús per a 
actes programats per la Junta Electoral. 
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L’Ajuntament no autoritzarà cap activitat que atempti contra els valors fonamentals d’igualtat, 
llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 
Per raons d’interès públic, l’Ajuntament podrà denegar, modificar o deixar sense efecte, 
l’autorització d’ús d’espais, fet que es comunicarà amb suficient antelació. 
 

CONDICIONS D’ÚS 
 
1. Abonar, els preus públics previstos a les ordenances municipals abans de realitzar 
l’activitat. 
 
2. Respectar els horaris d’obertura i tancament de l’equipament, així com els horaris 
concedits per desenvolupar l’acte sol·licitat. Si l’activitat es realitza fora de l’horari de 
funcionament de l’equipament o es perllonga més de l’horari concedit, els sol·licitants 
s’hauran de fer càrrec de les despeses de personal extra i de l’ampliació horària  utilitzada. 
La fracció d’hora es comptabilitza com una hora completa. 
 
3. Fer ús amb responsabilitat de l’espai cedit. Mantenir els espais en les mateixes 
condicions en què es trobaven abans d’ésser utilitzats. No es pot enganxar o clavar objectes 
a les parets, terra i sostre de l’espai autoritzat (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...). 
 
4. Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del 
sol·licitant. 
 
5. Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la qual li ha estat 
concedit. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta 
en el full de sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d’una activitat diferent a 
l’autoritzada. 
 
6. Tenir subscrita per part del sol·licitant, la preceptiva assegurança de responsabilitat Civil 
que cobreixi l’activitat a desenvolupar en l’espai sol·licitat. Vetllar per la seguretat dels 
participants i de la pròpia instal·lació. L’Ajuntament podrà sol·licitar el corresponent 
comprovant, sempre i quan ho consideri pertinent. 
 
7. Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat, per la conducta dels 
assistents a l’acte o activitat, als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres 
persones. Abonar el material que es perdi o trenqui, així com les reparacions dels 
desperfectes produïts durant la realització de l’activitat. 
 
8. Recollir tot el material i deixalles que hagi generat l’activitat. En el cas de les deixalles, el 
sol·licitant ha d’emportar-se-les i gestionar-les conforme la normativa vigent. 
 
9. Fer-se càrrec, del muntatge i desmuntatge, si s’escau, dels espais per la realització de 
l’activitat autoritzada. Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament 
de l’activitat que no estigui disponible a l’equipament anirà a càrrec de l’usuari. 
 
10. Assumir les despeses derivades de l’activitat (drets d’autor, publicitat, control, 
seguretat,..) 
 
11. Per a activitats esportives, disposar d’una farmaciola convenientment dotada per donar 
els primers auxilis en cas d’accident o malaltia sobtada. 
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12. L’ajuntament no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o desapareguts a les 
instal·lacions, ni del material aportat per l’organitzador de l’activitat. 

Espais disponibles  

 
EQUIPAMENT SALA Fins a 

75m2 
De 76 a 
150 m2 > 150 m2 Horari de funcionament 

Casal Gent 
Gran 

Sala de jocs 

 

112  
De dilluns a divendres 
(feiners), de 9 a 13 i de 16 
a 20 h. 
Dissabtes i diumenges, de 
10 a 13 i de 16 a 20 h. 

Sala d’actes  400 

Sala Iberia 
Sala petita 

  
210 De dilluns a divendres 

(feiners), de 15 a 21 h. Sala gran 378 

Centre Cívic 
Roses 

Sala d’actes   223 De dilluns a divendres 
(feiners), de 15 a 21 h. 

Centre Cívic 
Mas Lluí 

Aula 1 35 
 

 De dilluns a divendres 
(feiners), de 10 a 14 de 16 
a 21h. 

Aula 2 35  
Sala polivalent  298 

Centre Cívic Les 
Tovalloles 

Sala polivalent 1  90  De dilluns a divendres 
(feiners), de 9 a 13:30 i de 
16 a 21h. 
Dissabtes, de 10 a 13:30 i 
de 15:30 a 20 h. 
Diumenges, de 10 a 14h. 

Sala d’actes   250 
Sala polivalent 2  100  

Sala d’actes part 
escenari  150  

Palau Falguera 

Sala dels Vanos 35 
  De dilluns a divendres 

(feiners), de 15 a 21h. Sala del Menjador 47 
Sala dels Àustries 57 

Casal de Joves 
Sala d’actes   155 De dilluns a dissabtes de 

17 a 22h. Sala polivalent (*) 75 150  
(*) Possibilitat de sol·licitar-la sencera (150 m2) o una única sala de 75 m2. 
 

Espais singulars  

 
Auditori ( Palau Falguera ) 266m2 

 

Equipaments esportius  
 

Equipament Horari de funcionament 
Pavellons De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h 
Pistes Poliesportives De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h 
Camps de futbol De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h 

 
 
 
 
 
 


