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ORDENANÇA FISCAL NUM 25
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PUBLICS MUNICIPALS
Article 1
Fonament legal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es segueixen pel capítol VI
del títol primer del RDL 2/2004, text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i
altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació
les previsions d’aquesta ordenança.
Article 2
Concepte
1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfaran per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència
de l’Entitat local, sempre que:
a) Les sol·licituds o recepcions siguin voluntàries pels administrats i no
vingui imposada per disposició legal o reglamentària.
b) Quan el bé, servei o activitat requerit no sigui imprescindible per la vida
social o privada del sol·licitant.
c) Quan el servei o activitat sigui prestat o realitzat pel sector privat, estigui o
no establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme a la
normativa vigent.
2. No podran exigir-se preus públics pels serveis i activitats següents:
a) Abastament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
3. No estaran obligades al pagament de preus públics les Administracions Públiques
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o
a la defensa nacional.
Article 3
Responsables
Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta
ordenança les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de
serveis o la realització d’activitats a què es refereix l’article 2, encara que no hagin
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
En cas que els beneficiats dels servei o activitat siguin menors d’edat o incapacitats, el
substitut del contribuent seran els seus pares o els seus tutors legals.
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització
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de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei o de l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
Article 4
Quantia dels preus públics
1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o l’activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als
apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per la
cobertura de la diferència resultant.
3. Quan es faci ús d’alló que disposa l’apartat 2 del present article i es fixin preus per
sota del seu cost, caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual la cobertura
del dèficit que es prevegi.
4. Les tarifes per als preus públics per a cada fet imposable es detallen als annexes
adjunts a aquesta ordenança.
5. Es podran graduar les tarifes per raons de capacitat econòmica, inclosa la falta de
capacitat, així en casos justificats es podria arribar a la gratuïtat del servei.
Article 5
Fixació dels preus públics
La tramitació de la fixació de preus públics, mitjançant proposta del regidor d’Hisenda,
anirà acompanyada d’una memòria o estudi econòmic financer que en justificarà la
quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les
utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors
de mercat que s’hagin pres com a referència.
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms o patronats, la fixació dels
preus públics establerts per l’Ajuntament corresponents als serveis al seu càrrec,
excepte quan els preus no en cobreixin el cost. En aquest supòsit s’ha d’enviar a
l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic de la qual es desprengui
que els preu públics cobreixin el cost del servei, proposta que haurà de ser assabentat
el Ple Municipal o organisme en qui delegui.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA),, que s’hi farà repercutir d’acord amb la
normativa que el regula.
De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Unitària de la Llei 8/89,
no estan subjectes a l’IVA, la constitució de concessions i autoritzacions
administratives, llevat que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar immobles o
instal·lacions en ports i aeroports.
Article 6
Delegació a la Junta de Govern
El Ple municipal, en sessió 20 de febrer 2007 va delegar a la Junta de Govern Local la
potestat d’establir, fixar, regular i modificar els preus públics, segons el que estableix
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l’article 47 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 7
Beneficis fiscals
Serveis Educatius:
1. Gaudiran d’una bonificació del 25% en la tarifa de l’escola bressol, del casal, casalet
i casaliu, l’escola de música i piscina municipal, els alumnes fills de famílies
nombroses i/o monoparentals que la sol·licitin, mentre la unitat familiar estigui
íntegrament empadronada al mateix domicili de L’Escala. Pel casal, casalet i casaliu la
unitat familiar ha de tenir uns ingressos líquids anuals, repartits en 14 mensualitats,
inferiors a 2 vegades el IRSC. L’Escola de música i la piscina municipal els ingressos
líquids hauran de ser inferiors a 2 vegades el IRSC.
2. S’aplicarà una bonificació del 25% sobre la quota mensual (exclòs el servei de
menjador i l’hora extra), a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola
bressol i al casal, casalet i casaliu. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir
del segon fill i següents.
3. Aquells menors que es trobin en situació de risc social, segons informe dels Serveis
Socials Municipals i amb l’acord de la Junta de Govern, podran gaudir de l’exempció
del servei de l’escola bressol i del casal, casalet i casaliu.
4. Les persones jubilades o de 65 anys i més, empadronades a L’Escala, tindran un
descompte del 25% respecte del preu de la matrícula de l’escola de música i l’escola
d’adults.
5. S’estableix una reserva de places del 10% en tots els serveis municipals de tipus
cultural i educatiu, subjectes a preu públic, a fi i efecte que hi puguin tenir accés
persones amb pocs recursos econòmics, amb problemàtica socio familiar i/o situació
de risc social, a criteri dels professionals del Departament de Serveis Socials i d’acord
amb els barems establerts legalment.
Per beneficiar-se d’aquests beneficis fiscals caldrà presentar la següent documentació
al registre d’entrada de l’Ajuntament:
• presentar sol·licitud escrita
• presentar el carnet de família nombrosa o monoparental
• presentar certificat d’ingressos de la declaració de l’IRPF de l’any anterior
• signar una autorització per poder consultar les seves dades tributàries
• en cas de separació o divorci caldrà presentar el conveni regulador o la
sentència judicial
Per la valoració de la concessió de les bonificacions, realitzada per l’Àrea de Serveis
Socials i el Departament d’Ensenyament Municipals, es tindran en compte les
següents circumstàncies:
• Es considera nucli de convivència el conjunt de persones que conviuen al
mateix domicili i que figuren inscrites en el padró d’habitants de L’Escala en el
moment de sol·licitar la bonificació.
• Es comprovarà al padró d’habitants la coincidència o no dels nuclis de
convivència de les famílies amb les sol·licituds presentades.
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•
•

•

No serà atorgats els beneficis indicats al punt 1 i 2 quan la família disposi de
més d’un habitatge en propietat, a part de la vivenda habitual.
Per regla general, les sol·licituds de bonificació hauran de presentar-se davant
el registre d’entrada general de l’ajuntament entre el dia 1 i 31 de maig de cada
any, incloent-hi tota la documentació relacionada al punt anterior per tal de
poder resoldre la demanda dins termini. En cas de manca de justificats o
documents la sol·licitud no serà tramitada.
Les quotes podran ser revisades durant el curs escolar per tal d’adaptar-les a
possibles canvis de la situació econòmica del sol·licitant i la seva família.
L’Ajuntament es reserva el dret de revisar i/o anul·lar la bonificació o exempció
en aquells supòsits d’absències reiterades dels infants.

Article 8
Naixement de l’obligació.
1. L’obligació de pagar el preu públic, neix amb l’inici de la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé es podran exigir el dipòsit previ del seu import total o
parcial.
2. També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic, malgrat no hagi
estat demanat o autoritzat.
3. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import
corresponent.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu
d’apremi.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. Es podrà exigir el pagament dels preus públics mitjançant el règim d’autoliquidació.
2. L’administració pot exigir a tots els usuaris totes les declaracions o les aportacions
de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei
i en pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
3. En cas de que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex que
consideri adients.
4. Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment,
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de
serveis de tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en
qualsevol altre supòsit, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos en el
moment del requeriment del pagament.
5. L’administració municipal pot suspendre, salvat no existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui
estan obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les
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dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
6. Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei
o l’activitat no es presta o desenvolupa, l’import corresponent serà retornat a qui
l’hagi efectuat mitjançant el tràmit de devolució d’ingressos indeguts.

Disposició final
Aquesta Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de la Corporació en sessió celebrada el 7 d’octubre de 1993, entrarà en
vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà
aplicable a partir de l’1 de gener de 1994. Aquesta ordenança s’ha modificat
parcialment en sessió de Ple de 3 de novembre de 2008 i posteriorment el 9 de
novembre de 2011, 13 d’octubre de 2014 i 2 de novembre de 2015.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preu Públics
ANNEX I
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
(BALLMANETES)

(Darrera modificació Ple 30 d'octubre de 2017)

La tarifa d’aquest preu serà el següent:

Matrícula anual, per cada alumne
Mensualitat , per cada alumne
Hora extra, al mes ...............................
Servei de menjador:
Alumnes fixes, diari ..............................
Alumnes esporàdics, diari ....................

Empadronats
127,50
135,00
35,70

NO
Empadronats
131,25
173,00
36,75

6,00
7,00

6,20
7,25

Nota al preu:
1. La matrícula quedarà suprimida quan aquesta s’efectuï a partir del 1 de març.
2. A efectes del servei de menjador, es considerarà com empadronats els
alumnes que els seus pares justifiquin que treballen en empreses amb seu a
L’Escala.
3. En cap cas s’acceptaran baixes durant el curs escolar. No obstant, es podran
estudiar de forma particular els expedients, degudament justificats, d’aquells
alumnes que estiguin obligats a donar-se baixa per causes de força major. En
cas d’acceptació de la baixa per acord de la Junta de Govern Local, no es
tornaran els imports satisfets per la matrícula, com tampoc les mensualitats que
s’hagi assistit a l’escola. Si la baixa fos realitzada amb efectes al mes de juliol,
aquesta no comportarà en cap cas la devolució d'aquesta mensualitat..
4. En cas de baixa temporal per a causa excepcional o de força major com per
exemple malaltia greu de l’infant o atur del/s progenitors, es podrà tornar a
reincorporar l’alumne a l’escola una vegada comprovada l’existència de plaça
mitjançant informe de l’equip directiu. Resolta l’alta favorablement, es podrà
reincorporar a l’alumne/a sense tornar a pagar matrícula del curs.
5. La durada dels curs s'estén des del mes de setembre i fins el mes de juliol,
ambdos inclosos.
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preu Públics
ANNEX II
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE GUARDERIA D’ESTIU: CASAL, CASALET I
CASALIU

(Darrera modificació Ple 30 d'octubre de 2017)
Les tarifes per aquest preu seran les següents:
CASAL I CASALET

Íntegre
Jornada complerta
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Mitra jornada (mati o tarda)
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Matí esportiu
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Hora extra
Al mes
Casal de Setmana Santa
Casal de Setmana Santa
Casal de Nadal
Casal de Nadal. Per alumne i
dia. de 9:00 a 13:00 h
Casal de Nada. Per alumne i
dia. De 9:00 a 15:00 h

Agost

160,00
80,00
240,00
300,00

53,00
72,00
99,00

61,00
84,00
114,00

61,00
84,00
114,00

106,00
60,00
166,00
211,00

50,00
70,00

58,00
80,00

58,00
80,00

133,00
75,00
208,00
267,00

44,00
62,00
88,00

51,00
73,00
101,00

51,00
73,00
101,00

39,00

-

-

-

35,00

-

-

-

9,00
12,83

Íntegre
Jornada complerta
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Mitra jornada (mati o tarda)
1 mes
½ mes

Empadronats
Fraccionat
Inscripció
Juliol

No Empadronats
Fraccionat
Inscripció
Juliol

Agost

168,00
84,00
252,00
315,00

55,00
76,00
104,00

64,00
88,00
120,00

64,00
88,00
120,00

114,00
63,00

-

-

-
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1 1/2 mes
2 mesos
Matí esportiu
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Hora extra
Al mes
Casal de Setmana Santa
Casal de Setmana Santa
Casal de Nadal
Casal de Nadal. Per alumne i
dia. de 9:00 a 13:00 h
Casal de Nada. Per alumne i
dia. De 9:00 a 15:00 h

177,00
227,00

53,00
75,00

62,00
86,00

62,00
86,00

144,00
79,00
223,00
287,00

47,00
67,00
95,00

55,00
83,00
109,00

55,00
83,00
109,00

42,00

-

-

-

35,00

-

-

-

9,00
12,83

CASALIU
Empadronats
Fraccionat
Insc
Jul
ago

Íntegre

No empadronats
Fraccionat
Insc
Jul

65,00
90,00

65,00
90,00

186,00
89,00
275,00

61,00
83,00

71,00
96,00

71,00
96,00

55,00
-

55,00
-

114,00
63,00
177,00
42,00

53,00
-

62,00
-

62,00
-

Íntegre
Jornada complerta, de 9 a 19 h.
1 mes
172,00
57,00
½ mes
85,00
1 1/2 mes
257,00
77,00
Mitja jornada, matí o tarda
1 mes
106,00
½ mes
55,00
1 1/2 mes
156,00
46,00
Hora extra, al mes
39,00
-

ago

Notes al preu públic:
1. L’hora extra, al mes, només s’ofereix quan hi ha un mínim de famílies que ho
demanen.
2. Els alumnes del casaliu no provinents de l'escola bressol hauran de satisfer el
complement de l'import corresponent a la darrera setmana d'agost.
3. Les baixes de qualsevol de les modalitats dels casals abans l'inici del curs,
comportarà la devolució dels imports satisfets llevat dels corresponents a la
inscripció o matrícula.
4. En cap cas s’acceptaran baixes durant el temps de la durada dels casals en
qualsevol de les seves modalitats. No obstant, es podran estudiar de forma
particular els expedients, degudament justificats, d’aquells alumnes que
estiguin obligats a donar-se baixa per causes de força major i/o excepcionals.
En cas d’acceptació de la baixa per acord de la Junta de Govern Local, no es
tornaran els imports satisfets per la matrícula/inscripció, com tampoc de les
mensualitats que s’hagi assistit al curs. Les modalitats en que no es concreti el
preu de la inscripció, no es restituirà la quantitat de 25 euros per ser destinat al
concepte de matrícula.
5. Casal de Nadal. No s'acceptaran en cap cas inscripcions diàries, essent
obligatori el registre per una o dues setmanes independentment del sistema
horari escollit.
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Ordenança fiscal núm. 25, reguladora dels Preus Públics
Annex III
PREU PUBLIC PEL SERVEI MUNICIPAL DE L’ESCOLA DE MUSICA
(Darrera modificació en sessió de Ple de 2 de novembre de 2015)
Per l’assistència als cursos de l’escola de música s’hauran de satisfer les següents
quotes per curs:
Empadronat
Anual

No
empadronat
Anual

100,00
120,00
180,00
120,00
180,00
295,00
295,00
180,00

118,00
143,00
215,00
143,00
215,00
355,00
355,00
215,00

Curs 1r
Curs 2n
Curs 3r
Curs 4t
Instruments ½ hora/setmana
Instruments ¾ hora/setmana
Grups instrumentals
Nivell mitjà

320,00
320,00
360,00
360,00
400,00
600,00
120,00

390,00
390,00
430,00
430,00
450,00
675,00
135,00

Curs no reglat. 1,5 h / setmana
Curs reglat 1h / setmana
Curs no reglat + reglat, 2,5 h / setmana
Instruments ½ hora/setmana
Instruments ¾ hora/setmana
Coral Jove

300,00
200,00
500,00
400,00
600,00
84,00

365,00
243,00
600,00
450,00
675,00
104,00

Joves Instrument
Instruments Joves ½ hora/setmana
Instruments Joves ¾ hora/setmana
Coral Jove
Grups instrumentals (45') 4 alumnes i més
Grups instrumentals (45') de 2 / 3 alumnes
Adults

450,00
675,00
84,00
120,00
200,00

500,00
750,00
104,00
135,00
225,00

Cant coral adults
Instruments adults. 1/2 hora/setmana
Instruments adults. 3/4 hora/setmana

99,00
530,00
795,00

110,00
595,00
892,0

Descripció del curs
Iniciació
Inicis (3 anys) 3/4 hora
Inicis (4 anys) un hora / setmana
Inicis (4 anys) una hora i mitja /setmana
Inicis (5 anys) una hora /setmana
Inicis (5 anys) una hora i mitja / setmana
Preliminar I
Preliminar II
Preparatori
Nivell elemental.
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Grup instrumental adults. 1 hora

205,00

230,00

Normes particulars:
1. Si es formalitza el pagament íntegre de la inscripció no es liquidaran mensualitats.
2. Si el pagament es fa a terminis la quota íntegra serà fraccionada en 9
mensualitats d’octubre a juny, inclusius.
3. Si la matrícula es formalitza una vegada iniciat el curs, s'haurà de pagar a partir de
la mensualitat que s'iniciïn les classes. En cas de que el rebut ja s'hagués passat a
la primera fracció se'ls cobraran 2 mensualitats juntes.
4. A efectes de la inscripció es consideraran empadronats els alumnes que els seus
pares justifiquin que treballen en empreses amb seu a L’Escala o que hi tenen un
negoci.
5. La baixa de l’alumne de l’escola, abans d’iniciar-se el curs, no comportarà el
pagament de les quotes.
6. En cap cas s’acceptaran baixes durant el curs escolar. No obstant, es podran
estudiar de forma particular els expedients, degudament justificats, d’aquells
alumnes que estiguin obligats a donar-se baixa per causes de força major o
excepcionals. En cas d’acceptació de la baixa per acord de la Junta de Govern
Local, es tornaran els imports satisfets prorratejats per les mensualitats
transcorregudes des de l’ inici del curs o alta i fins a la baixa de l’alumne. En
aquests casos l’Ajuntament no restituirà la quantitat de 30,00 euros per ser
destinats al concepte de matrícula.
7. La quota del cant coral per joves i per adults no serà fraccionable en mensualitats.
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Ordenança fiscal núm. 25, reguladora dels Preus Públics
Annex IV
PREU PÚBLIC PER L’AULA DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
Tarifes:
CURS DE TEATRE
Teatre, pagament integral
Teatre, pagament fraccionat

Quota
1 trimestre
150,00
55,00

Quota
2 trimestre
0
55,00

Quota
3 trimestre
0
55,00

Gestió del preu:
1. La quota es farà efectiva mitjançant el sistema d’autoliquidació en el moment de
fer-se la inscripció. Les inscripcions registrades no pagades als 3 dies de la
finalització del termini establert, es consideraran desistides i es donaran de baixa.
2. En cas de pagament a terminis, les fraccions 2a i 3a es pagaran mitjançant
sistema de padró amb domiciliació bancària dels rebuts.
3. No es podrà matricular cap alumne a l’aula de teatre mentre tingui deutes pendents
del mateix concepte a la Recaptació Municipal.
4. En cas de baixa abans d’iniciar-se el curs, per causes de força major, es podrà
sol·licitar la devolució íntegra de l’import efectuat mitjançant instància presentada a
l’OAC municipal.
5. Una vegada iniciat el curs, en cas de baixa, no es tornarà la quantitat corresponent
a la matrícula, que en la modalitat de pagament íntegre aquesta s’assimilarà a
l’import efectuat per quota fraccionada. La quantitat restant, si fos el cas, només es
restituirà per prorrateig trimestral d’aquells trimestres no iniciats. Pels trimestres no
liquidats i no iniciats es donarà de baixa a la persona interessada de l’aula de
teatre.
6. Les baixes hauran de ser degudament justificades per la persona interessada,
informades pel tècnic encarregat i acceptades per la Junta de Govern Local.
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Ordenança fiscal núm. 25, reguladora dels Preus Públics
Annex V
PREU PUBLIC PER L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS

Graduat escolar
Pagament fraccionat

Inscripció
150,00 €
75,00

trimestre 2
0
75,00

Nota a la tarifa pels cursos escola municipal d’adults:
1. La matrícula es farà efectiva mitjançant el sistema d’autoliquidació en el moment
de fer-se la inscripció. Les matrícules registrades no pagades als 3 dies de la
finalització del termini establert oficialment d’inscripció, es consideraran desistides i
es donaran de baixa.
2. La quota de l'escola d'adults és una quota íntegra per tot l'any, per tant, en cas de
baixa una vegada iniciat el curs no serà susceptible de devolució. En tot cas, es
podran estudiar i aprovar excepcionalment per la Junta de Govern local, les
devolucions parcials per aquest tipus de baixes quan es justifiquin per causa de
força major.
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Ordenança fiscal núm. 25, reguladora dels Preus Públics
Annex VI
PREU PUBLIC PER ENTRADES D’ESPECTACLES I REPRESENTACIONS
(Darrera modificació JGL 6 d’abril 2016)

ENTRADES PER ESPECTACLES I REPRESENTACIONS
A LES SALES MUNICIPALS
Anticipada
8,00
4,00
4,00
2,00
12,00

Concert i ball
Ball
Espectacle familiar, adults
Espectacle familiar, fins 14 anys
Teatre (*)

Taquilla
10,00
5,00
5,00
3,00
15,00

(*) Quan la representació fos prevista a l'aire lliure i per circumstàncies alienes als
organitzadors s'hagi de realitzar en qualsevol de les sales municipals, el preu de l'entrada serà
el que inicialment s'hagués previst.

ENTRADES PER EL PORTALBLAU I ALFOLI
Tipus tarifa
Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3
Tarifa 4
Tarifa 5
Tarifa 6
Tarifa 7
Tarifa 9
Tarifa 10
Tarifa 11
Tarifa 12

Anticipada
10,00
15,00
18,00
20,00
22,00
25,00
28,00
30,00
32,00
35,00
38,00

Taquilla
12,00
17,00
20,00
22,00
24,00
28,00
31,00
33,00
34,00
38,00
42,00

ENTRADES PER EL TRIFÀSIC
Entrada Trifàsic individual fins a 14 anys

3,00
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Ordenança fiscal núm. 25
Annex VII
PREU PUBLIC PER SERVEIS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)

TALLERS I ACTIVITITAT CULTURALS, DE LLEURE O EDUCATIVES D’INICIATIVA
PUBLICA
L’assistència a tallers u activitats de lleure, culturals o educatives que es portin a terme
a la biblioteca municipal, hauran de pagar una tarifa que serà:
Tallers, jornades, activitats infantils.
Tallers, jornades, activitats per adults
Inscripció a cursos, activitats i similars de caràcter periòdic:
De durada màxima 4 mesos
De més de 4 i fins a 9 mesos de durada
Lectures dramatitzades

6,00 € / taller
25,00 € / taller
45,00 € / curs
95,00 € / curs
150,00 € / curs

Notes al preu:
1. Les tarifes seran liquidades i abonades en el moment de la inscripció.
2. La tarifa de l’activitat de cursos de 5 a 9 mesos es podrà pagar en 2 terminis, el
primer en el moment de la inscripció i el segon termini es girarà per domiciliació
bancària, al 3r mes del seu inici.
3. En cap cas seran retornats els imports pagats pels cursos llevat que aquest hagi
estat anul·lat per causes imputables a l’administració.
4. En cas de baixa abans d’iniciar-se el curs, per causes de força major, es podrà
sol·licitar la devolució íntegra de l’import efectuat mitjançant instància presentada a
l’OAC. Una vegada iniciat el curs, taller o activitat en cap cas es tornarà l’import
ingressat, menys que per causes especials i d’ordre excepcional la Junta de
Govern ho estimi convenient. En aquest cas, la baixa haurà de ser degudament
justificada per l’interessat, informada pel tècnic encarregat i acordada per la Junta
de Govern.
5. No es podrà matricular cap alumne a un curs, taller o activitat, mentre tingui deutes
pendents del mateix concepte a la Recaptació Municipal.
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Ordenança fiscal núm. 25
Annex VIII
PREU PÚBLIC PER SERVEIS DEL MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL
(Darrera modificació Ple 30 d'octubre de 2017)

ENTRADES
Entrada general Masle - Alfoli
Entrada reduïda Masle - Alfolí
Pack visita lliure per grups amb ús de la sala de tallers. Per persona
VISITES GUIADES
Visita guiada interior Museus de L'Escala, per persona
Visita guiada interior Museus de L'Escala, per persona, subvencionada
Visita guiada exterior Museus de L'Escala, per persona
Visita guiada exterior Museus de L'Escala, per persona, subvencionada
Visita guiada exterior Museus de l'Escala, escolar per alumne
Visita guiada exterior Museus de l'Escala, escolar per alumne,
subvencionada
RUTES
Ruta marinera
Ruta marinera, subvencionada
Escola de pesca
Escola de pesca subvencionada
FILMACIONS I IMATGES
Imatges i filmacions a l'interior del Museu d'empreses sense ànim d lucre

euros
3,00
1,50
2,00
4,00
1,75
5,00
2,75
5,00
2,75
5,00
2,75
6,00
2,85
155,25

Nota als preus de l'entrada: Les entrades del museu, tant la general com la reduïda,
s'entenen com un a entrada conjunta que permet la visita al Museu de l'Anxova i de la
Sal i la visita a l'Alfoli de la Sal.

PREUS DELS PRODUCTES EN VENDA A LA BOTIGA
PRODUCTES DERIVATS DE L’ANXOVA
Anxova en sal, pot gros
Anxova en sal, pot petit
Anxova en oli, vidre
Anxova en oli, llauna
Pot de sal amb espècies
RECORDS
Plat del museu
Tassa del museu
Plat anxoves
Posa gots

€/unitat
10,00
7,00
6,00
5,00
4,00

10,00
7,00
7,00
5,00
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Sacs de jute del museu
Samarreta infantil
Fotografia l’Argolí gran
Fotografia l’Argolí petit
Imants
Postals i punts de llibre
Samarreta adults
Samarreta infatil
Llapis
Ceràmica
CD
DVD
Pòsters
Guia
LLIBRES
Llibre del museu amb DVD
Llibre del museu sense DVD
Pedra viva
11 rutes per l’Escala
L’Alfolí i la festa de la Sal
3 llegendes del Montgrí a L’Escala
Catàleg festa major i pintors
Guia de senderisme
Guia de la Costa Brava amb mapa
Guies Costa Brava
Mapes, editorial triangle
Revista Alberes
Revista Full d’història local,
Còmics i opuscles
Carpetes dels Fulls d'història local
Carpetes de La Sardana Revista Literària
Carpetes Fotografia Esquirol, Lassús i Richards
L'Escala paissatges i records de Vila-Barceló. Vol 1
L'Escala paissatges i records de Vila-Barceló. Vol 2
La flama olímpica. Empúries i L'Escala
Còmic Triumvirat Meditarrani
Còmic Història de L'Escala
Els Alcaldes de L'Escala
Història del Carnaval de L'Escala
Les mil i una anxoves
L'Escala el tarannà d'un poble
Víctor Català. Solitud
Els paisatges de Víctor Català
L'Escala i L'Empordà de reüll
2 en un burro
Marinenques
Víctor Català, vista per un escalenc. Ricard Guanter
Des de Terradelles a L'Escala, passant…

7,00
10,00
22,50
18,00
3,00
0,50
15,00
12,00
1,00
7,00
15,00
10,00
10,00
7,00
€/unitat
18,00
13,00
35,00
10,00
18,00
10,00
5,00
2,00
18,00
18,99
3,50
8,00
3,00
3,00
12,00
6,00
18,00
18,00
20,00
9,00
3,00
3,00
24,00
22,00
32,00
20,00
11,00
20,00
12,00
12,00
15,00
20,00
10,00
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L'Escala un planter de mestres
Actes 1a Jornades Víctor Català (color rosa)
2a Jornades estudi vida i obra de Víctor Català
3a Jornades estudi vida i obra Víctor Català
Entorn de la Infanticida
Caterina Albert cent anys de la publicació Solitud
Llibre Xavier Vila i Mitjà
Màxima
Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert
L'Escala des de l'empostissat
Joan Ballesta Calafat
Esbarts escalencs 60 anys
4 centenaris
L'Escala imatges per a un somni
L’Església de L'Escala (monografia 2)
Anar a fer tenda
L'Escala un exemple de supervivència (monogràfic 5)
Mil adagis recopilats per Víctor Català (monogràfic 4)
Morfologia del lèxic de Víctor Català
Martí Rouret i Callol, mestre republicà i català
Llibres de poemes. Postals de L'Escala
Llibre de postals. Imatges i records
Llibre. L'Alfoli de la sal de L'Escala
Llibre. L'Escala: llum, roca, mar, vent
COL·LECCIO DE JOIES
La Gavina. Arracades
La Gavina. Penjoll
La Gavina. Pin
La Gavina. Anell
La Gavina. Botó de puny
El Gavià. Arracades
El Gavià. Penjoll
El Gavià. Pin
El Gavià. Anell
El Gavià. Boto de puny
Anxova. Arracades
Anxova. Penjoll
Anxova. Pin
Anxova. Anell
Anxova. Botó de puny
Anxova II. Arracades
Anxova II. Penjoll
Anxova II. Collaret
Anxova II. Clauer
Anxova II. Penjoll esmaltat
Anxova II. Penjoll esmaltat al foc

€ / unitat
24,00
17,00
17,00
23,00
24,00
30,00
23,00
22,00
23,00
30,00
30,00
22,00
22,00
25,00
30,00
52,00
32,00
40,00
39,00
43,00
58,50

10,00
27,00
27,00
20,00
12,00
12,00
20,00
15,00
20,00
30,00
18,00
25,00
48,00
48,00
9,00
15,00
15,00
15,00
12,00
9,00
9,00
9,00
25,00
35,00
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Llum i vela llatina. Arracades
Llum i vela llatina. Penjoll
Llum i vela llatina. Clauer
Llum i vela llatina. Anell
Llum i vela llatina. Iman
Constel·lació. Arracades
Constel·lació. Penjoll
Constel·lació. Pin
Constel·lació. Anell
Constel·lació. Botó de puny
Vela llatina i gambina. Arracades
Vela llatina i gambina. Penjoll
Vela llatina i gambina. Clauer
Vela llatina i gambina. Pin
Vela llatina i gambina. Anell
Esculapi d'Empúries. Punt de llibre
Esculapi d'Empúries. Anell
Esculapi d'Empúries. Penjoll
El Cargol. Anell
El Cargol. Anell esmaltat
El Cargol. Collaret
El Cargol. Collaret esmaltat
El Cargol. Iman de plata
Cargol amagat. Iman de plata
Cargol amagat. Collaret
Piló i cargol. Arracades
Piló i cargol. Penjoll
Piló i cargol. Anell
Piló i cargol. Iman
Piló i cargol. Botó de puny
Vela llatina. Penjoll
Vela llatina. Collaret
Vela llatina. Iman de plata
Braç de l'Esculapi. Pin de plata
Braç de l'Esculapi. Arracada
Piló. Clauer
Piló. Penjoll
Piló. Collaret
Piló. Iman
L'Esculapi. Clauer
L'Esculapi. Iman de plata

35,00
25,00
28,00
25,00
20,00
32,00
22,00
22,00
25,00
30,00
33,00
24,00
39,00
24,00
35,00
45,00
37,00
28,00
39,00
40,00
48,00
52,00
31,00
39,00
45,00
24,00
18,00
20,00
24,00
30,00
35,00
40,00
18,00
20,00
24,00
40,00
29,00
38,00
22,00
44,00
22,00

TALLERS
Taller de salaó d'anxoves, per persona
Taller de barquetes de suro, per persona

10,00 €
5,00 €
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Nota tarifa:
S’aplicarà una bonificació del 50% sobre l’import assenyalat pels llibres, als seus
autors/es i s’aplicarà directament al preu de compra.
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Ordenança fiscal núm. 25
Annex IX
PREU PUBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
ACTVITATS

Jocs escolars
Escola de taekwondo
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
Escola de tennis taula
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
Escola de tennis
Iniciació. Socis 1 dia a la setmana. Per mes
Iniciació. Socis 2 dies a la setmana. Per mes
Socis 1 dia a la setmana. Per mes
Perfeccionament. Socis 2 dies a la setmana. Per mes
Competició. Socis 1 dia a la setmana. Per mes
Competició. Socis 2 dies a la setmana. Per mes
Competició. Socis 3 dies a la setmana. Per mes
Escola de pàdel
Classes obertes. 1 hora per setmana, al mes
Classes obertes. 2 hores per setmana, al mes
Classes particulars. 1 persona, per hora
Classes particulars. 2 persones, per hora i persona
Classes particulars. 3 persones, per hora i persona
Abonament per a 5 sessions. 1 persona
Abonament per a 5 sessions. 2 persones
Abonament per a 5 sessions. 3 persones
Escola de futbol
Escola de futbol 7
Escola de futbol 11
Escola de basquet
Escola de basquet
Vies verdes
Vies verdes
Vies verdes infantil

euros
Socis
50,00

euros
NO socis

70,00
130,00
50,00
100,00
11,00
15,00
17,00
21,00
26,00
42,00
52,50

24,00
32,50
35,50
42,00

30,00
52,00
22,00
15,00
12,00
100,00
135,00
165,00

34,00
64,00
24,00
16,00
13,00
110,00
145,00
185,00

250,00
290,00
190,00
25,00
1,00
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MARATÓ DE L’ESCALA - EMPÚRIES
Marató L’Escala – Empúries
Dret d’inscripció, 10 km
Dret d’inscripció, Mitja marató
Dret d’inscripció, Marató
Dret d’inscripció per membres dels clubs escalencs convidats
Dret d’inscripció per membres dels clubs no locals. 10 km
Dret d’inscripció per membres dels clubs no locals. Mitja marató
Dret d’inscripció per membres dels clubs no locals. Marató

14,00
19,00
29,00
1,00
12,00
15,00
25,00

Darrera
setmana
20,00
25,00
35,00

ACTIVITATS D’ESTIU
Pistes de tennis i pàdel:
Tennis: 1 hora, individual
Tennis: 1 hora, dobles
Pàdel: per jugador individual
Pàdel: per dobles (per persona)

Euros
15,90
19,75
8,25
5,10

PISTES ESPORTIVES

Pistes del pavelló esportiu
Entitats o persones locals sense finalitat de lucre. 1/1
Entitats o persones locals sense finalitat de lucre.1/3
Entitats o persones locals sense finalitat de lucre. Bàdminton
Entitats o persones forasteres. 1/1
Entitats o persones forasteres. 1/3
Entitats o persones forasteres. Bàdminton
Exhibicions esportives. Entitat local, ½ dia
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per entitats locals
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per entitats locals
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per entitats forasteres

Euros
Amb
Sense
llum
llum
20,80
18,20
15,05
12,00
5,40
3,60
30,05
27,05
26,05
22,75
10,82
72,12
150,25
300,50
901,50
1502.55
-

Notes a l’escola de tennis taula.
En aquest cas quan es parla de socis, es refereix als socis del CER L’Escala.
Notes a l’escola de tennis.
1. Les quotes de l’escola de tennis es pagaran mitjançant domiciliació bancària.
2. La tarifa serà fraccionada en 3 terminis, que seran girades els dies: 15 d’octubre,
15 de gener i 15 d’abril.
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preu Públics
ANNEX X
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL

(Darrera modificació en sessió de Ple de 30 d'octubre de 2017)

MATRICULES
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Familiar 3
Familiar 4
Familiar 5
De 0 a 5 anys
Monoparental 2
Monoparental 3
ABONAMENTS
Abonament tarifa complerta
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Familiar 3
Familiar 4
Familiar 5
De 0 a 5 anys
Monoparental 2
Monoparental 3
Abonament. Preus franja horària
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Abonament. Preus cap de setmana
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Abonament. Preus temporal

54,91 €
41,62 €
41,62 €
99,19 €
114,04 €
125,48 €
125,48 €
gratuït
86,93 €
110,58 €

41,46 €
33,20 €
33,20 €
79,07 €
90,66 €
101,54 €
111,71 €
gratuït
67,17 €
86,25 €
33,20 €
26,50 €
26,50 €
63,04 €
29,00 €
23,15 €
23,15 €
55,18 €
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Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Descomptes abonaments a fills 17 a 23 anys
Descompte abonament. Fill 17 a 23 anys. 3r membre
Descompte abonament. Fill 17 a 23 anys. 4t membre
Descompte abonament. Fill 17 a 23 anys. 5è membre
QUOTA EXCEDENCIA
Excedència. Baixes mèquides o laborals. 3 mesos
Excedència. Menys 3 mesos (estiu)
ENTRADA PUNTUAL
Entrada puntual. Dilluns a divendres. Adult
Entrada puntual. Dilluns a divendres. Infantil
Entrada puntual. Dilluns a divendres. Gent gran

56,02 €
44,75 €
44,75 €
87,93 €

Entrada puntual. Abonament 10. Adult
Entrada puntual. Abonament 10. Infantil
Entrada puntual. Abonament 10. Gent gran

59,46 €
41,60 €
41,60 €

Entrada puntual. Abonament 20. Adult
Entrada puntual. Abonament 20. Infantil
Entrada puntual. Abonament. Gent gran

92,14 €
78,57 €
78,57 €

Entrada puntual. Casal d'etiu. De 20 a 49 nens. Infantil
Entrada puntual. Casal d'etiu. De 50 a 100 nens. Infantil
Entrada puntual. Casal d'etiu. De més de 100. Infantil
ACTIVITAT COMPLEMENTARIA. INFANTIL. PREU
TRIMESTRAL
2 dies a la setmana
Abonats
Taekondo, judo, funky i hip-hop
Escoles esportives, aerobic
1 dia a la setmana
Iniciació al ritme, funky i hip-hop
No abonats
Taekondo, judo, funky i hip-hop
Escoles esportives, aerobic
1 dia a la setmana
Iniciació al ritme, funky i hip-hop
ACTIVITAT COMPLEMENTARIA. ADULT. PREU TRIMESTRAL
Abonats
2 dies a la setmana
Pilates avançat, ball de saló, Kick boxing, hip-hop,batuka, tai-xi /

4,19 €
3,93 €
3,03 €

29,00 €
24,82 €
22,82 €
8,32 €
13,39 €
7,43 €
5,24 €
5,24 €

62,71 €
50,66 €
36,16 €
124,19 €
112,14 €
70,98 €

106,13 €
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ioga, capoeira, dança del ventre
1 dia a la setmana
Ball de saló
No abonats
Pilates avançat, ball de saló, Kick boxing, hip-hop,batuka, tai-xi /
ioga, capoeira, dança del ventre
1 dia a la setmana
Ball de saló
ACTIVITAT DE TEMPORADA
Casal esportiu. A la setmana. Abonats
1 abonat. De 9 a 13 h
2n abonat. De 9 a 13 h
3r abonat. De 9 a 13 h
Casal esportiu. A la setmana. NO abonats
1 abonat. De 9 a 13 h
Casal esportiu. A la setmana. Abonats
1 abonat. De 9 a 15 h
2n abonat. De 9 a 15 h
3r abonat. De 9 a 15 h
Casal esportiu. A la setmana. NO abonats
1 abonat. De 9 a 15 h
Casal esportiu. A la setmana. Abonats
1 abonat. De 9 a 17 h
2n abonat. De 9 a 17 h
3r abonat. De 9 a 17 h
Casal esportiu. A la setmana. NO abonats
1 abonat. De 9 a 17 h
Servei d'acollida.
Servei d'acollida. 5 hores
Servei d'acollida. 10 hores
Menus
Menú puntual 1 dia (13-15 h)
Menú puntual 1 dia (13-17 h)
SERVEI NATACIO ESCOLAR
Servei natació escolar. De P3 a P5. Trimestral
Servei natació escolar. De 1r a 6è. Trimestral
CURSET DE NATACIO
Matrícules
Adult no abonat
Infantil no abonat
Cursets trimestral
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 1. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 2. Abonat
Curset de natació. Estraescolar. Bressol 1. Abonat

54,29 €

148,23 €
90,44 €

56,12 €
50,51 €
44,90 €
61,76 €
89,65 €
80,69 €
71,72 €
98,70 €
119,68 €
107,70 €
95,74 €
131,61 €
11,66 €
19,36 €
11,04 €
16,40 €
162,25 €
111,81 €

54,91 €
41,62 €
34,75 €
56,19 €
41,56 €
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Curset de natació. Extraescolar. Bressol 2. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 1. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 2. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 3. Abonat
Curset de natació. Adults. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Adults. 2 dies. Abonats
Curset de natació. Edat d'or. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Edat d'or. 2 dies. Abonats
Curset de natació. Terapeutica. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Terapeutica. 2 dia. Abonats
Programa de salut. Natació embarassada. 1 dia. Abonats
programa de salut. Natació embarassada. 2 dies. Abonats
Natació discapacitat. Fins a 5 nens. 30'. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 1. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 2. No abonat
Curset de natació. Estraescolar. Bressol 1 (3 a 5). No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Bressol 2. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 1. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 2. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 3. No abonat
Curset de natació. Adults. 1 dia. No abonats
Curset de natació. Adults. 2 dies. No abonats
Curset de natació. Edat d'or. 1 dia. No abonats
Curset de natació. Edat d'or. 2 dies. No abonats
Curset de natació. Terapeutica. 1 dia. No abonats
Curset de natació. Terapeutica. 2 dia. No abonats
Programa de salut. Natació embarassada. 1 dia. noAbonats
programa de salut. Natació embarassada. 2 dies. no Abonats
Natació discapacitat. Fins a 5 nens. 30'. 1 dia. No Abonats
Cursets mensual
Matronatació. 2 dies. Abonats
Matronatació. 2 dies. No abonats
Cursets intensiu nadons. 2 dies. Abonats
Cursets intensiu nadons. 3 dies. Abonats
Cursets intensiu bressol. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu infantil. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu adults. 2 dies. Abonats
Cursets intensiu adults. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu edat d'or. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu nadons. 2 dies. No abonats
Cursets intensiu nadons. 3 dies. No abonats
Cursets intensiu bressol. 5 dies. No abonats
Cursets intensiu infantil. 5 dies. No abonats
Cursets intensiu adults. 2 dies. No abonats

67,00 €
28,11 €
46,76 €
58,24 €
37,50 €
56,12 €
32,19 €
52,18 €
29,69 €
59,39 €
29,69 €
59,39 €
80,72 €
73,93 €
111,10 €
79,77 €
128,77 €
74,81 €
102,94 €
116,06 €
74,81 €
112,26 €
59,57 €
96,47 €
59,39 €
118,78 €
59,39 €
118,78 €
134,59 €
21,09 €
42,18 €
35,46 €
53,01 €
65,73 €
47,31 €
55,18 €
22,16 €
55,18 €
66,29 €
99,48 €
115,99 €
87,42 €
102,21 €
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Cursets intensiu adults. 5 dies. No abonats
Cursets intensiu edat d'or. 5 dies. No abonats
Entrenador personal
Entrenador personal. Abonament inicial, 3 sessions. 1 hora
Entrenador personal. Sessió individual. 1 hora
Entrenador personal. Sessió individual. 30'
Entrenador personal. Abonament parella. 1 hora
Entrenador personal. Abonament parella. 30'
Entrenador personal. Abonament 5 sessions. 1hora
Entrenador personal. Abonament 5 sessions. 30'
Entrenador personal. Abonament 10 sessions. 1hora
Entrenador personal. Abonament 10 sessions. 30'
Entrenador personal. Quota mensual 1 sessió/semana. 1 hora
Entrenador personal. Quota mensual 1 sessió/semana. 30'
Entrenador personal. Quota mensual 2 sessió/semana. 1 hora
Entrenador personal. Quota mensual 2 sessió/semana. 30'
Entrenador personal. Quota mensual 5 sessió/setmana 30'
Servei de salut
Servei salut. Fisioterapia. Massatge 45'. Abonat
Servei salut. Fisioterapia. Massatge 45'. No Abonat
Servei salut. Fisioterapia. Abonament 5 session. Abonat
Servei salut. Fisioterapia. Abonament 5 sessions. No Abonat
Servei salut. UVA. 1 sessió 9'. Abonat
Servei salut. UVA. 1 sessió 9'. No Abonat
Servei salut. UVA. 10 sessions. Abonat
Servei salut. UVA. 10 sessions. No Abonat
Servei salut. Metge. Revisions. Abonat
Servei salut. Metge. Revisions. No Abonat
Servei salut. Metge. Control de rendiment. Abonat
Servei salut. Metge. Control de rendiment. No Abonat
Servei salut. Dietètica. Primera visita. Abonat
Servei salut. Dietètica. Primera visita. No Abonat
Servei salut. Dietètica. Seguiment. Abonat
Servei salut. Dietètica. Seguiment. No Abonat
Servei de lloguer
Servei de lloguer. Piscina a l'hora 1 carrer.
Servei de lloguer. Armariet.
TARIFES ADMINISTRATIVES
Comissió rebuts retornats
Pèrdua carnet
Pèrdua clau
Fiança carnet
Fiança lloguer armariet
Samarreta

40,89 €
102,21 €
103,94 €
38,73 €
23,38 €
69,36 €
41,62 €
180,26 €
108,13 €
332,87 €
199,68 €
137,26 €
82,34 €
251,01 €
150,65 €
288,51 €
24,72 €
30,70 €
110,58 €
137,16 €
5,21 €
5,69 €
43,45 €
49,69 €
40,68 €
46,91 €
47,55 €
54,84 €
35,98 €
40,84 €
23,45 €
25,89 €
27,09 €
22,04 €
3,91 €
20,25 €
4,34 €
1,95 €
38,99 €
6,55 €
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Motxila
SERVEI GUARDERIA
Abonament mensual (matí o tarda)
ALTRES SERVEIS
Prova de natació escola capacitació

15,60 €
38,72 €
50,05 €

Notes d’aquest preu públic:

1. Totes les persones que desitgin gaudir dels diferents abonaments de la
instal·lació hauran d’abonar l’import de la matrícula, al formalitzar la inscripció
en efectiu o tarja. El fet de donar-se de baixa implica al seva pèrdua.
2. Estructura de les matrícules en funció de les edats:
Matrícula infantil
Matrícula adult
Matrícula gent gran
Matrícula familiar

De 6 a 15 anys
De 16 a 64 anys
A partir de 65 anys o pensionistes amb justificant dels Serveis
Socials i discapacitats
Pare, mare i fills menors de 16 anys. La incorporació d’un nou
membre (no inscrit inicialment) implica el pagament de la matrícula
proporcional corresponent.

3. La matrícula per a nens/es serà gratuïta fins als 5 anys, sempre i quan els seus
pares estiguin abonats a la instal·lació.
4. Els imports de “familiar 2” corresponen a la modalitat d’accés composada per
l’abonament d’adult i l’antiga quota parella.
5. Abonament total. Dóna dret, durant tot l’hora i dies d’obertura de la instal·lació,
a l’ús lliure de les instal·lacions: piscines, àrea termal i sala de fitness, sala
d’espinning i activitats físiques dirigides, inclòs ioga i taitxí; descomptes en el
preu d’activitats complementàries no incloses en la quota i descomptes en els
serveis complementaris com tractament de fisioterapeuta o UVA.
6. Abonament per franja horària. Dóna dret a la lliure utilització de totes les
instal·lacions i activitats físiques, de dilluns a divendres i només en les franges
horàries de 7 a 9; de 12 a 15 i de 21 a 22’30 hores.
7. Abonament de cap de setmana. Ús limitat i lliure a totes les instal·lacions
esportives i activitats físiques dirigides els dissabtes i diumenges i festius.
8. Abonament de temporada. Dóna dret, durant com a mínim un mes, a l’ús lliure
de les instal·lacions i activitats físiques dirigides, durant tot l’horari i dies
d’obertura de la instal·lació qualsevol mes de l’any. Està dirigit a segments de
població flotant en situacions concretes de residència o estiueig.
9. Entrada puntual. Dóna dret a la lliure utilització de tots els espais esportius
dirigit a persones no abonades i que volen utilitzar puntualment la instal·lació.
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10. Els grups escolars i casals han d’arribar a un nombre mínim de 20 nens per
poder aplicar el percentatges de descompte.
11. Els abonaments 10 i 20 entrades caduquen als 3 mesos.
12. Els abonaments per hotels i empreses tenen horaris restringits i dates de
caducitat diferents:
Abonament 50 A
Abonament 50 B
Abonament 100
Abonament 200
Abonament 300

Horari
De 12 a 14 hores
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.

Caducitat
30 dies
30 dies
30 dies
60 dies
60 dies

13. En les activitats complementàries, el pagament serà trimestral.
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preus Públics
ANNEX XI
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LLOGUER DE BICICLETES

(Darrera modificació Ple 4 de juliol 2016)

Es cobraran les següents tarifes:

LLOGUER DE BICICLETES

euros

Una hora
Dues hores
Quatre hores
Un dia
LLOGUER DE BICICLETES ELECTRIQUES
Quatre hores / equivalent mig dia
Vuit hores / equivalent un dia

2,50
4,00
6,00
10,00
15,00
30,00
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preus Públics
ANNEX XII
PREU PÚBLIC DE MATERIAL DIVERS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
Per la venda de materials i objectes a la botiga de l’oficina, es cobraran les següents
tarifes:
Descripció

Mapa CB Vermell
Mapa CB blau
Record de L'Escala, petit
Record de L'Escala, mitjà
Record de L'Escala, gran
Record Peix de L'Escala
Record Espelma de L'Escala
Postals
Internet
Imans turisme
Samarretes
Adhesius
Adhesius logotip
Llapis colors
20 itineraris senderisme
Rutes BTT Baix Empordà
Mapes a peu i BTT individual
Pack de 3(mapes a peu I BTT
Mapa Cap de Creus
Mapa itinerànnia Alt Empordà
CD somni escalenc
Llibre costa Brava Blau
Llibre l’Escala vermell
Llibre l’Escala blau petit
Imans Costa Brava
Plànol turístic l’Escala
Mapa cartogràfic Baix Empordà
Llibre 11 rutes català
Llibre 11 rutes castellà
Llibre 11 rutes francès
Llibre 11 rutes anglès
Guia alpina Costa Brava
Samarretes frehsninus
Carpeta senderisme l’Escala
Foto aèria
Postals Masle
Imans Lluís Roura

euros

3,50 €
4,50 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
7,00 €
0,30 €
1,00 €
1,00 €
15,00€
1,00 €
0,60 €
2,00 €
18,00 €
10,00 €
5,00 €
12,00 €
9,50 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
5,00 €
2,55 €
2,50 €
0,15 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
17,90 €
2,00 €
2,50 €
0,50 €
3,00 €
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Festa de l’anxova i de la sal
Descripció

Import

Tiquet per un tastet d’anxoves
Vermut maridatge tapes anxoves amb vi

1,00 €/unitat
12 € /persona
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preus Públics
ANNEX XIV
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L’APARCAMENT PUIG I CADAFALCH

(Aprovat en sessió Junta de Govern de 15 de juliol de 2015)

Import del preu públic:

Tarifa
Per minut facturat, segons hora d’entrada a
l’aparcament que consti al tiquet justificant.

0,02 €

S’estableix un llindar de 8,00 € a partir de les 6:40 h malgrat el temps d’aparcament
sigui superior. Aquest temps es comptabilitzarà a partir de l’hora d’entrada a la zona
d’aparcament que figuri al tiquet justificant.
Els visitants que justifiquin la visita a la zona arqueològica de les Ruïnes d’Empúries
se’ls aplicarà una bonificació de 2 hores en el preu de l’aparcament.

Ajuntament de L’Escala - Serveis Econòmics - Text Refós de les Ordenances fiscals 2018 v2

Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preus Públics
ANNEX XV
PREU PÚBLIC PELS SERVEI DE BANDA AMPLA I TELEFONIA DEL CATV

(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
Preus i tarifes:
Tarifes d’internet i telefonia
Euros/mes
XALOC (15MB-800kbs + tarifa plana a fixes i mòbils*****)
24,90
TRAMUNTANA 100 (100MB-2MB + tarifa plana a fixes i mòbils**)
65,00
GARBI (5MB-800Kbs + telèfon per consum)
22,00+consum
MESTRAL (30MB-1MB + tarifa plana a fixes i mòbils*)
29,90
LLEVANT (40MB-2MB + tarifa plana a fixes i mòbils**)
35,00
TRAMUNTANA (50MB-2MB + tarifa plana a fixes i mòbils **)
55,90
PACK FIBRA OPTICA PRISCO INTEGRAL (25MB + tarifa plana a fixes i mòbils******)
48,22
PACK FIBRA OPTICA PRISCO INTEGRAL PRO (35MB-1MB + tarifa plana a fixes i mòbils*******)
60,00
Tarifes d’internet ***
Euros / mes
Pedró (15MB – 800Kbs)
22,90
L’Escala 100 (100MB-2MB )
55,00
Riells (4MB – 800Kbs)
19,90
Montgó (30MB – 1MB)
25,00
Empúries (45MB – 2MB)
30,00
L’Escala (50MB – 2MB)
45,90
Alta producte i serveis
Euros
Alta d’internet
6,00
Connexió i instal·lació
70,00
Connexió i instal·lació mòdem eMta
124,80
Connexió i instal·lació mòdem Wifi
177,84
Altres serveis i materials
Euros
Adquisició de mòdem Wifi per a tarifes en què no va de sèrie, import suplementari
25,00
IP fixa addicional, al més
5,00
(*) La tarifa plana en fixes és de 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals +
60 minuts mensuals a mòbils nacionals.
(**) La tarifa plana total consisteix en 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes
nacionals + 100 minuts mensuals a mòbils nacionals.
(***) Els noms de les tarifes no delimiten zones municipals sinó que corresponen simplement
a denominacions dels packs d’internet.
(****) Els consums seran cobrats per la operadora d’acord amb les tarifes vigents.
(*****) La tarifa plana en fixes és de 500 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals
+ 30 minuts mensuals a mòbils nacionals.
(******) La tarifa plana total consisteix en 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes
nacionals i internacionals + 1000 minuts mensuals a mòbils nacionals. En telèfon mòbil 100
minuts en trucades a fixes i mòbils nacionals amb 1.2Gb Internet.
(*******) La tarifa plana total consisteix en 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes
nacionals i internacionals + 1000 minuts mensuals a mòbils nacionals. En telèfon mòbil
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trucades il·limitades a fixes i mòbils nacionals amb 1.5Gb Internet.

Normes específiques:
- Al preu de l’alta del servei s’hi ha de sumar l’alta a internet, la connexió i el preu del
router.
- Cada tarifa te un router establert, no obstant, es pot escollir un altra amb el pagament
de l’import que correspongui.
- El client pagarà una quota suplementària, establerta a la graella anterior, per a
l’adquisició d’un mòdem Wifi que no sigui de sèrie dins la tarifa sol·licitada.
- Amb contractes de permanència de 12 mesos, es concedeix una exempció en les
tarifes de l’alta, la connexió i el mòdem de sèrie. No entra en la promoció el suplement
del mòdem Wifi.
- Als preus indicats no s’ha inclòs l’IVA
Normes de gestió:
La gestió, liquidació i recaptació d’aquest preu públic, anirà a càrrec de l’empresa
concessionària del servei.
Igualment aniran a càrrec de la prestadora del servei, la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària com el reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions,
realització de liquidacions, emissió de documents de cobrament i resolució d’expedients
de devolució d’ingressos indeguts i dels recursos que s’interposin contra aquests actes i
actuacions per a l’assistència i informació al contribuent.
Fixació del preu:
L’establiment i fixació d’aquest preu públic correspondrà a la Junta de Govern Local amb
proposta i estat econòmic que provi que el preus públics cobreixen el cost del servei.
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Ordenança fiscal núm 25, reguladora dels Preus Públics
ANNEX XVI
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE REPOSICIÓ DE PAVIMENTS
(Aprovat en sessió Plenària de 5 de novembre de
2007)

Capítol 1. Moviments de terres.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tall amb disc, a màquina, per perfilar la cata o rasa amb asfalt o formigó.
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca,
maquinaria amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans manuals i càrrega càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM.
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM.
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

Euros
7,63
16,73

unt
M
M3

19,86

M3

10,75

M3

127,27

M3

18,14

M3

19,86

M3

14,81

M3

5,14

M3

7,13

M3

4,74

M2

6,01

M2

10,14

M2

Euros
11,92

unt
M

9,03

M

10,83

M

6,77
4,71

M
M2

9,93

M2

11,92

M2

Capítol 2. Enderrocs.
1
2
3
4
5
6
7

Arrencada i recuperació vorada de pedra per posterior reutilització, amb mitjans
mecànics i manuals.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.
Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
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8
9
10
11
12
13

amb retroexcavadora amb martell trencador.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador.
Arrencada de paviment de llambordins col·locats sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o contenidor.
Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

7,49

M2

9,03

M2

8,98

M2

10,06

M2

10,25

M2

5,74

M2

Euros
12.50

unt
M3

13,40

M3

9,94

M3

10,24

M3

13,43
10,18

M3
M3

Euros
22,59

unt
M3

51,76

M3

42,98

M3

8,47

M2

Capítol 3. Transports.
1

2

3
4

5
6

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km.
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km.
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics.
Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa neta.
Disposició controlada a monodipòsit, de terres.

Capítol 4. Reposició de rases.
1
2
3
4

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Rebliment i piconatge de rasa fins a 2m d'amplària, amb graves per a drenatge de 5
a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant.
Rebliment i piconatge de rasa fins a 2m d'amplària, amb sorra procedent de material
reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant.
Repàs i piconatge de sòl de rasa fins a 2m d'amplària, amb compactació del 95%
PM.

Capítol 5. Sanejament i aigües de pluja.
1

2

3

Euros
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.160mm, interior llis i exterior 12,39
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476.col·locat al fons de la rasa.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.200mm, interior llis i exterior 15,27
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476.col·locat al fons de la rasa.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.315mm, interior llis i exterior 35,17
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió

unt
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per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.400mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.600mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 60
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.800mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 80
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1.5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Connexions d'escomeses amb tub de PVC 160mm fins a canonada general.
Connexions d'escomeses amb tub de PVC 160mm fins a canonada general.
Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment.
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter.
Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb

15,27
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formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i 26,22
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

M

Capítol 6. Reposició de paviments.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
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15

16

17

18
19

Euros
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
42,20
Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge 49,81
del material.
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 104,68
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Vorada recta de pedra calcària escairada, buixardada, de 15x25 cm, col·locada sobre 60,88
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a 38,73
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4a.
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre 45,16
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera165 l.
Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, 30,52
col·locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, 25,12
col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Rigola de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 7,8
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm 118,77
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 60 mm 151,58
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat buixardat, de 40 mm de 129,00
gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat buixardat, de 60 mm de 162,31
gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre 41,30
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.
Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de 58,65
gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i
rejuntat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària 111,83
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat.
Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària 124,58
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat.
Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers BM-3b, amb dotació 1 0,71
kg/m2.
Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2.
0,62
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Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall.
Paviment de lloses de pedra granítics de combinats de 35x25cm i 15x17.5cm i 8cm
de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment.
Paviment de pedra Sant Vicenç, buixardada interiorment de 60x40cm i 40x30cm i
8cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment.
Paviment de pedra Sant Vicenç, deixada a tall de serra 40x20cm i 8cm de gruix,
col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment.
Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior,
sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.
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Capítol 7. Enllumenat públic, CaTV i lliures
1

2

3

4
5
6

7

8

9
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Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l’impacta de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l’impacta de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l’impacta de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locat amb morter.
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.
Formació acomesa o conversions, amb mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i
1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a enllumenat
públic o fixar antenes de TV i de FM, col·locat.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix,
de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Acomesa domiciliaria realitzada amb canalització de tub de PVC/acer, soterrat y/o
grapat a façana, des de acomesa. Inclou colzes de PVC 63, fins edificació,
obertura i tapat de forats, elements de fixació, canalitzacions i mitjans auxiliars,
totalment acabat i legalitzat.

Euros
2,66
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Capítol 8. Electricitat i telefonia.
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Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM20/P/20/I.
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM20/P/20/I.
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Acomesa domiciliaria realitzada amb canalització de tub de PVC/acer, soterrat y/o
grapat a façana, des de acomesa. Inclou colzes de PVC 63, fins edificació, obertura i
tapat de forats, elements de fixació, canalitzacions i mitjans auxiliars, totalment
acabat i legalitzat.
Pericó telefònica tipus ''M'' de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i tapa amb solera ceràmica i base de formigó, sobre llit de
sorra.
Pericó telefònica tipus ''H'' de 110x100x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de formigó, sobre llit de sorra, i tapa tipus companyia
subministradora.
Pericó telefònica tipus ''D'' de 180x140x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de formigó, sobre llit de sorra, i tapa tipus companyia
subministradora.
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
Canalització amb un tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM20/P/20/I.
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Capítol 9. Mobiliari urbà.
1
2
3
4

Paperera de la casa Benito Dúctil, model circular 60, d'acer inoxidable. Inclou perns
d'acer.
Pilones de fundició de ferro pintada en negre forja oxirón i ancorada a terra de la
casa Benito Dúctil, model Via Augusta.
Pilones de fundició de ferro pintada en negre forja oxirón i ancorada a terra de la
casa Benito Dúctil, model Hospitalet.
Pilones de fundició de ferro pintada en negre forja oxirón i ancorada a terra de la
casa Benito Dúctil, model Girona.

Capítol 10. Parets.
1

2

3

Euros
Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 159,38
30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat
lateral amb taulons de fusta.
Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de 42,44
morter ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves
i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en
volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades.
Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric, amb 20,60
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l.
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Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a 46,03
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2).
Inclou formació de pilars cada 3m.
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a 19,75
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat.
Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica 15,41
amb dos cantells en escaire vidriada, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
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M

Capítol 11. Senyalització.
1
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Euros
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i micro 0,91
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i 0,59
micro esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i 2,82
micro esferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.
Pintat sobre paviment de lletra, amb pintura reflectora i micro esferes de vidre, amb 10,34
màquina d'accionament manual.
Placa reflectora de senyalització per a senyals de trànsit, fixada mecànicament a suport 83,90
rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra clavat.
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Ordenança fiscal núm 25
Annex XVII
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA NO
OBLIGATORI

Article 1.
Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l’article 41 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, aquest
Ajuntament estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de
deixalleria, en concepte de disposició de residus en els instal·lacions de la Deixalleria
municipal, per sobre del llindar establert de disposició gratuïta, i d’acord amb l’article
40 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de residus.
El fet imposable dependrà de la tipologia del residu lliurat, atenent els seus costos de
gestió (emmagatzematge, transport, tractament, administració i inspecció i control).
Article 2.
Font de l’obligació
L’obligació de pagament neix per la utilització de la deixalleria municipal per l’aportació
de residus quan s’excedeixen unes quantitats que no es consideren domèstiques.
Article 3.
Subjectes passius
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els
usuaris admesos segons el Reglament d’ús i gestió del servei de deixalleria de
L’Escala, que lliurin residus en els condicions que estableix el mateix, per sobre del
límit quantitatiu gratuït establert en l’article 7 de l’esmenta’t reglament.
Article 4.
aula de preus públics.
El preu públic originat per la prestació del servei serà el que a continuació es relaciona,
atenent la naturalesa del residu i la freqüència en l’abocament:
Límit quantitatiu
gratuït
(usuari/temps)
Residus admesos

Fluorescents
Piles
Electrodomèstics amb CFCs *

6 ut/mes
sense límit
6 ut/mes

Límit màxim
admissible,
abonant el preu
públic
corresponent.
(usuari / temps)
30 ut/mes
sense límit
6 ut/mes

Cost per
unitat
0,23 €/ut
0
0
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Oli mineral
Filtres d’oli
Bateries *
Fitosanitaris
Dissolvents, àcids i bases
(líquids de neteja, bricolatge,
etc)
Pastosos (pots bruts o amb
petites restes de pintures,
vernissos, etc)
Pastosos (pots plens de
pintures, vernissos, etc)
Aerosols buit i plens
Medicaments i cosmètics
(només d’origen domèstic)
Tòners
Radiografies
Productes comburents
Gasos en recipients
Productes particulars i no
identificats
Envasos i embalatges que
hagin contingut residus
especials
Electrodomèstics línia marró
(televisors i monitors)
Paper i cartró
Restes de poda **
Fusta neta

20 l/mes
10 ut/any
2 ut/mes
30 l/mes
10 l/mes

20 l/mes
10 ut/any
2 ut/mes
30 l/mes
30 l/mes

0
0
0
0
1,06 €/l

Fins 100 litres en
volum d’envàs
brut/mes
30 l/mes

Fins a 200 litres en
volum d’envàs
brut/mes
100 l/mes

0,042 €/l

Sense límit
40 ut/mes

Sense límit
40 ut/mes

0
0

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit

Sense límits
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit

0
0
0
0
0

Fins a 30 litres en
volum
d’envàs/mes
Sense límit

Fins a 400 litres/mes
(volum màxim per
unitat: 100 litres)
Sense límit

0,042 €/l

Sense límit
Fins a 1’5 tn/mes

Sense límit
Sense límit (planta
trituració)
Fins a 6 m3/mes o 2
tn/mes
Sense límit
Sense límit
6 ut/mes

Fins a 1,5 m3/mes o
0,5 tn/mes

Ferralla
Metalls valoritzables
Pneumàtics *

Matalassos
Voluminosos i fusta bruta

Sense límit
Sense límit
4 ut/mes

3 ut/mes
Fins a 1,5 m3/mes o
0,5 tn/mes

Plàstic dur

Fins a 1,5 m3/mes o
0,5 tn/mes

Vidre pla
Vidre envàs
Ampolles de cava
Barreja de vidre
Runa

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
1 tn/mes

1,46 €/l

0

0
25,00
€/tn
25,00
€/tn
0
0
Turisme:
3,65 €/ut
Vehicle
pesat: 5,20
€/ut
5 ut/mes
14,60
€/ut
Fins a 6 m3/mes o 2
52,00
tn/mes
€/tn
3
Fins a 6 m /mes o 2
31,40
tn/mes
€/tn
Sense límit
0
Sense límit
0
Sense límit
0
Sense límit
0
3 tn/mes
Neta:
11,00
€/tn
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Envasos lleugers (brics,
llaunes..,)
Envasos comercials (caixes de
plàstic, plàstic film, ...)
Cable elèctric de coure
Oli vegetal
Aparells elèctric (radiadors
d’oli, termos elèctrics, estufes,
rentadores, assecadores,
escalfadors elèctrics,
vitroceràmiques, lluminàries
sense llums fluorescents
Aparells electrònics (vídeos,
dvd, càmeres de vídeo, CPU,
ràdio, etc)

Bruta:
23,00
€/tn
Molt
bruta:
36,50
€/tn
0

Sense límit

Sense límit

Sense límit

Sense límit

Sense límit
Sense límit

Sense límit
10 l/mes
Sense límit

11,50
€/m3
0
0
0

Sense límit

Sense límit

0

* Per aquest tipus de residu, el límit màxim admissible, queda sotmès al que
estableix l’article 5 de la present ordenança pel que fa a usuaris industrials.
** L’import del residu per aquelles persones que no disposin de la targeta
municipal que els designa com a usuaris serà el de 33 €/tn.
Article 5.
Autorització
L’Ajuntament de L’Escala podrà donar autorització per a disposar quantitats superiors
al límit màxim admissible, de manera puntual, atenent a peticions formals concretes,
quan s’estimi que no es perjudica el bon funcionament de les instal·lacions ni
s’augmenten els costos de gestió, mitjançant el pagament dels preus públics
corresponents.
Article 6.
Normes d’aplicació
En cada aportació de residus per sobre el límit quantitatiu gratuït establert en l’article 7
del Reglament d’ús i gestió del servei de deixalleria de L’Escala, que facin els usuaris
admesos en l’article 4 de l’esmenta’t reglament, rebran un albarà que especificarà la
data, el tipus i quantitat de residus aportats. Als mesos de juliol i desembre
l’Ajuntament emetrà factura per els residus aportats a la deixalleria d’acord amb els
preus públics que estableix aquesta ordenança fiscal.
El cobrament es gestionarà a través de domiciliació bancària. En aquells casos que
s’hagin superat les quantitats màximes admissibles es revocarà l’autorització per a
futures aportacions, si escau, i l’obligatorietat de disposar d’un gestor provat de residus
per a l’esmentada gestió.
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Article 7.
Impagament
En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del Servei i se seguirà el procediment
en via executiva prevista en el Reglament general de recaptació.

