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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA
D'acord amb allò que disposa l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, modificada per la Llei
25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament
estableix la present Ordenança reguladora dels preus públics, que conté les normes
comunes, tant substantives com processals, aplicables a tots els preus públics que
aquest Ajuntament té establerts o que acordi establir en el futur.
ARTICLE 2 CONCEPTE
D'acord amb allò que preveu l'article 41 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, tenen la consideració de preus públics les contraprestacions
pecuniàries per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local,
sempre que no concorri cap de les circumstàncies següents:
a).- que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests
efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
- quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- quan els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
b).- que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no estigui establerta la reserva
a favor del sector públic segons la normativa vigent.
ARTICLE 3 OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estaran obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s'hagin de satisfer preus públics.
ARTICLE 4 QUANTÍA DELS PREUS PÚBLICS.
L'import dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de
l'activitat realitzada.
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat
anterior. En aquests casos s’hauran de consignar en els pressupostos municipals les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si aquesta existia.
ARTICLE 5 NEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L'obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicií la prestació del servei o la
realització de l'activitat, malgrat que l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu
import total o parcial.
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.
ARTICLE 6 PAGAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment, el qual inclou el recàrrec del 20 per cent i els interessos de demora, els
quals es computaran sobre la base del tipus d’interès legal vigent al llarg del període de
demora.
Quan el pagament es faci abans que es dicti pa providència de constrenyiment el
recàrrec exigible serà del 10 per cent i no s’exigiran interessos de demora.
ARTICLE 7 ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
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Amb caràcter general pels preus públics s’establiran pel Ple Municipal, qui fixarà les
tarifes corresponents. Tanmateix, el Ple podrà delegar les seves facultats en la Comissió
Municipal de Govern en els termes establerts per l'article 23.2b) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.
A l'expedient haurà de constar la memòria econòmic financera justificativa del cost del
servei o l'activitat realitzada.
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, per
ell establerts, corresponents a serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan
els preus no cobreixin el cost dels mateixos. Tanmateix, aquesta atribució podrà fer-se,
en els mateixos termes, en relació amb els consorcis, salvat que hi hagi una indicació
diferent en els seus estatuts. en ambdós supòsits els organismes autònoms i els
consorcis han d'enviar a l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estudi econòmic,
d'on es desprengui que el preu públic cobreix el cost del servei o l'activitat.
ARTICLE 8 SERVEIS I ACTIVITATS EXCLOSOS
L'Ajuntament no podrà exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents:
a) abastament d'aigua 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 preescolar i educació general bàsica.
ARTICLE 8 BIS BENEFICIS FISCALS
1.- Els beneficis fiscals aplicables en els preus públics son els que resulten de la
regulació aprovada per cadascun dels annexos de tarifes vigents.
2.- La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’alcalde.
3.- La concessió de beneficis fiscals te caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser
sol·licitats, en les condicions i pels medis que fixi cada departament gestor de les
instal·lacions municipals objecte d’utilització. No caldrà que l’interessat aporti la
documentació acreditativa de la seva condició quan l’administració gestora pugui
consultar i verificar telematicament les dades declarades i consti el consentiment de
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.
4.- No s’admetrà l’analogia per estendre mes enllà dels seus tremes estrictes l’àmbit dels
beneficis fiscals previstos.
5.- Per gaudir les beneficis fiscals previstos als preus públics serà necessari que es tracti
d’entitats l’àmbit territorial de les quals sigui, com a mínim, el municipi de Sant Joan
Despí, tinguin la seva seu social al municipi si son d’àmbit local i tinguin consideració
d’entitats sense afany de lucre.
6.- TERMINOLOGIA: als efectes dels beneficis fiscals, s’entén per:
ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE: agrupació estable de persones formada per tres o
mes membres que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidaria per aconseguir, sense
afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, organitzada
democràticament, per tal d’assolir un objectiu comú mitjançant la realització d’activitats
col·lectives. Ha d’estar legalment constituïda i ha de reunir els requisits establerts pels
articles 2, 3 i 4 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. S’entendran dintre aquest grup les
organitzacions i/o agrupacions locals dels partits politics, en compliment del que disposa
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l’article 9.2 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics i els seran d’aplicació els beneficis establerts als diferents annexos.
ENTITAT LOCAL: entitat de caràcter esportiu, juvenil, cultural, social o administratiu
públic, el àmbit territorial d’actuació de la qual sigui com a mínim el terme municipal de
Sant Joan Despí, que tingui la seva seu social al municipi si son d’àmbit local i estigui
inscrita al registre municipal d’entitats sempre que estiguin obligades en consideració a la
seva naturalesa. Tambè tindran la mateixa consideració les organitzacions i/o
agrupacions locals dels partits politics. Cas de tractar-se d’entitats de caràcter
administratiu públic, per gaudir dels beneficis fiscals hura de tractar-se d’entitats d’àmbit
supramunicipal de les que formi part el municipi de Sant Joan Despí.
ARTICLE 9 ANNEXOS DE TARIFES
Aquesta Ordenança inclou 14 annexos de tarifes aprovades per cada servei o activitat
que ha acordat d'establir el Ple o la Comissió Municipal de Govern. Les tarifes incloses en
aquests annexos mantenen la seva vigència fins que s'acordi la seva modificació o
derogació expresses.
Aquests annexos son els següents:
ANNEX 1 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
ANNEX 2 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
ANNEX 3 PREU PÚBLIC PEL SERVEI S’ESCOLA D’ART
ANNEX 4 PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DE SERVEIS COMPLEMENTARIS DE
MATERIAL I FOTOCOPIES A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS
ANNEX 5 PREU PÚBLIC PELS LOCALS D’ASSAIG PER A GRUPS MUSICALS/BUCS
MUSICALS
ANNEX 6 PREU PÚBLIC SERVEI DE TELE ALARMES
ANNEX 7 PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS A CAN NEGRE
ANNEX 8 PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS A LA SALA DEL FOMENT CULTURAL I
ARTISTIC
DEROGAT PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 03/10/2016
ANNEX 9 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’INTERNET
ANNEX 10 PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE L’AUDITORI/SALA D’ACTES DEL CENTRE
MIQUEL MARTI I POL
ANNEX 11 PREU PÚBLIC PER CONNEXIÓ A LA CENTRAL D’ALARMES MUNICIPAL
ANNEX 12 PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE SALES DE REUNIONS I AULES
D’INFORMÀTICA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA
ANNEX 13 PREU PUBLIC TALLERS DE DONES
ANNEX 14 PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LES SALES D’EQUIPAMENTS CULTURALS I
JUVENILS MUNICIPALS
ANNEX 15 PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA FIRA
COMERCIAL FIRA DESPÍ
ANNEX 16 PREU PUBLIC TEATRE ESCOLAR
ANNEX 17 PREU PUBLIC TALLERS GENT GRAN
ANNEX 18 PREU PUBLIC PEL SERVEI DELS VIVERS D’EMPRESES A SANT JOAN
DESPÍ
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ANNEX 19 PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS I SERVEIS A LA XARXA DE
BIBLIOTEQUES DE SANT JOAN DESPÍ
ARTICLE 10 DELEGACIÓ EN LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN
Per acord del Ple Municipal de data 09 de juliol de 2015, es va aprovar la delegació en
la Junta de Govern Local de la competència per establir i modificar els Preus Públics
establerts o que acordi exigir l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 47 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ARTICLE 11 DATA DE VIGÈNCIA I APROVACIÓ
Aquesta ordenança entrarà en vigor l'1 de gener de 1999 i va ser modificada per acord de
la Junta de Govern Local de data 07 de novembre de 2016 i tal com queda redactada
regirà en aquest terme municipal a partir de l’1 de gener de 2017 fins que s'acordi la seva
modificació o derogació expresses. En cas de modificacions parcials, els articles no
modificats restaran vigents.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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ANNEX 1
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Curs 2014/2015
CONCEPTE
A) Quota mensual estada mesos setembre/ juliol
B) Quota única material escolar (en formalitzar la matrícula)

PREU
164,22 €
83,23€

Bonificacions
Tanmateix s’estableix la possibilitat de sol·licitar bonificacions per al preu públic
establert per a l’estada d’escolaritat (de 9 a 12h i de 15 a 17 hores), en funció dels
ingressos de cada unitat familiar i el nombre de membres.
L’índex per establir la base de càlcul que s’utilitzarà per calcular els trams de les
bonificacions es la Renda per Càpita Familiar Anual.
Aquesta renda per càpita familiar es calcula amb la suma de tots els ingressos
obtinguts per tots els membres de la unitat familiar durant l’any, sigui quina sigui la
seva procedència, dividida entre el nombre dels seus membres.
El resultat d’aquesta operació formarà la base de càlcul per establir les bonificacions.
L’indicador o referència del nivell de renda que serveix per determinar les quanties de
les bonificacions es l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) de l’any
2014.
En famílies amb necessitats extremes, socials, econòmiques i educatives les
bonificacions podran ser del 60 al 100%, en funció de l’informe de valoració del
Departament d’Acció Social i Politiques d’Igualtat. En l’informe s’haurà d’especificar el
percentatge de bonificació que s’aplicarà a la família.
Els infants que les seves famílies tenen aprovades bonificacions a partir del 40%,
hauran d’assistir al centre, com a mínim, de 9 a 12h i de 15 a 17 hores.
Els infants amb beques de menjador hauran d’assistir al centre, com a mínim, de 9 a
12h i de 15 a 17 hores (jornada completa).
Conceptes d’aplicació de les bonificacions
Conceptes d’aplicació de les
bonificacions

Preu
públic

Percentatge Bonificació

Preu públic
resultant

Renda per càpita familiar*
Entre 0 i 5.455,15 €/any

164,22 €

60%

98,53 €

65,69 €

Entre 5.455,16 i 6.455,15 €/any

164,22 €

40%

65,69 €

98,53 €

Entre 6.455,16 i 7.455,14 €/any

164,22 €

20%

32,84 €

131,38 €

Més de 7.455,15€/any

164,22 €

0%

0€

164,22 €

Germans bessons*

164,22 €

20%

32,84 €

131,38 €

Família nombrosa*

164,22 €

20%

32,84 €

131,38 €

Família amb dos fills al centre

164.22 €

20%

32.84 €

131.38 €

Altres*
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Família monoparental*
Família que coincideixi al centre més de
2 germans, a partir del 3er germà*

164,22 €

20%

32,84 €

131,38 €

164,22

40%

65,69 €

98,53 €

Família amb necessitats extremes,
socials, econòmiques i educatives amb
164,22 €
informe de valoració del Dept. d'Acció
Social i Polítiques d'Igualtat

60%-100%

*Cap de les bonificacions anteriors són acumulables entre elles.
Documentació necessària que cal aportar per sol·licitar la reducció de quota:
S’ha d’entregar a l’Àrea de Serveis a la Persona, a l’atenció del Departament
d’Educació i Família, la documentació corresponent segons les circumstàncies laborals
que s’indiquen a continuació:
1. Imprès de sol·licitud de reducció de quotes.
2. Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de cadascun
dels membres de la unitat familiar que, segons el cas, serà la següent:
2.1.Treballadors per compte aliena: Hauran de portar la següent documentació:
Fotocòpia de les dues últimes nòmines de cada un dels membres de la
unitat familiar que es trobin en actiu.
En el cas que el treballador/a tingui contracte del mateix mes, haurà de
presentar fotocòpia del contracte i un certificat de l’empresa contractant,
amb indicació de les quantitats brutes mensuals a percebre, sense
perjudici d’acreditar-lo posteriorment amb la primera nòmina que rebi.
2.2 Treballadors autònoms: Hauran d’aportar la següent documentació:
Fotocòpia del resum anual de les declaracions d’I.V.A. de l’últim any.
Fotocòpia de les declaracions d’I.V.A. trimestrals de l’any en curs.
Fotocòpia de l’últim pagament fraccionat d’I.R.P.F..
2.3 Treballadors en situació d’atur: Hauran d’aportar la següent documentació:
Fotocòpia del carnet d’atur amb el segell al corrent.
Certificat original vigent de la O.T.G amb indicació del període amb dret
o no a percebre prestació i, en el seu cas,el seu import.
2.4 Pensionistes: Hauran de presentar la següent documentació:
Jubilació.- Un certificat actualitzat de l’I.N.S.S. on consti la quantitat
econòmica mensual bruta que rep en concepte de jubilació.
Incapacitat.- Un certificat actualitzat de l’I.N.S.S. on consti la quantitat
econòmica bruta mensual que rep per aquest concepte, i si aquesta no
és definitiva indicar el període concedit.
En tots dos casos, si es perceben prestacions econòmiques de
qualsevol altre organisme o institució, certificat amb indicació de la
quantitat de la prestació i el caràcter temporal o definitiu.
3. Qualsevol altre document que el Departament d’Educació i Família consideri
necessari.
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4. Comunicació dels canvis de circumstàncies: Els beneficiaris de reducció de
quota pels serveis educatius hauran de comunicar al Departament d’Educació i
Família qualsevol alteració econòmica, en el moment en què es produeixi, durant el
període concedit. Amb independència d’això, els beneficiaris restaran obligats a
presentar la documentació actualitzada que acrediti la seva situació laboral en el
moment en què el Departament d’Educació i Família ho cregui oportú.
5. L’incompliment de les obligacions assenyalades en el número 4, per part del
beneficiari, així com l’obtenció de les reduccions sense reunir les condicions
requerides, comportarà la pèrdua de la reducció.
6. La reducció de quota s’aplicarà en el mes següent a la concessió de la
bonificació.
Altes i baixes
Quota escolaritat
a) Si l’alta es produeix entre els dies 1 i el 15 inclòs del mes es cobrarà la quota
mensual íntegra, mentre que si es produeix després del dia 16 inclòs es cobrarà la
meitat de la quota.
b) Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el 15 inclòs del mes es cobrarà la meitat de la
quota mensual del servei, mentre que si es produeix després del dia 16 inclòs es
cobrarà la quota mensual íntegra. Excepte els mesos de maig, juny i juliol que no es
tramitarà cap baixa.
La comunicació de baixa ha de ser mitjançant l’imprès corresponent adreçat a l’escola
o al Departament d’Educació i Família i signat pels pares o tutors de l’infant.
c) L’impagament de dos rebuts consecutius o alterns suposarà la pèrdua del dret a la
plaça escolar.
d) En el cas que un infant no assisteixi al centre durant un mes seguit i/o faci reiteració
en les faltes, malgrat que estigui al corrent de pagament, perdrà el seu dret a la plaça
al centre i provocarà una vacant que serà coberta pel següent infant de la llista
d’espera.
Quota material
a) En iniciar el curs es cobrarà un rebut en concepte de material escolar.
b) Si la baixa es produeix:
- abans de l’1 d’octubre es retornarà el 80% del rebut
- abans del 1 de novembre es retornarà el 70% del rebut
- abans del 1 de desembre es retornarà el 60€ del rebut
- abans del 1 de gener es retornarà el 50% del rebut.
c) Si l’alta es produeix entre els dies 1 de setembre i el 31 de desembre la quota
de material es cobrarà íntegra.
d) Si l’alta es produeix entre els dies 1 de gener i final de curs es cobrarà la part
corresponent als mesos que quedin de curs.
Les tarifes del present annex han estat modificades per acord de Junta de Govern de
data 21 d’abril de 2006, de data 16 d’abril de 2007, de data 5 de maig de 2008, de data
23 de març de 2009, de data 12 d’abril de 2010, de data 28 de març de 2011, de data
4 de juny de 2012, de data 29 d’abril de 2013, de data 31 de març de 2014 i de data 6
de març de 2017 i regiran en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 18 de maig de 2017
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ANNEX 2
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
CURS 2014/2015
Activitat

Tarifa €

1. ABONAMENT DESPÍ AIGUA
•

Bany lliure a les piscines, ús de les zones d’aigües i solàrium dels poliesportius
Francesc Calvet i Salvador Gimeno de manera indistinta.
• Abonament anual, un any a partir de la data d’inscripció o abonament mensual.
• El pagament de les quotes corresponents a l’abonament DESPÍ AIGUA és de
caràcter mensual o anual
ANUAL
MENSUAL
1.1. Abonament DESPÍ AIGUA individual en horari
19,00
202,00
reduït per a residents a Sant Joan Despí
1.2. Abonament DESPÍ AIGUA individual en horari
217,00
20,20
reduït per a no residents a Sant Joan Despí
1.3.- Abonament DESPÍ AIGUA individual en horari
complet per a majors de 18 i menors de 60 anys i
240,00
22,50
residents a Sant Joan Despí
1.4.- Abonament DESPÍ AIGUA individual en horari
complet per a majors de 18 i menors de 60 anys i no
250,00
23,60
residents a Sant Joan Despí.
1.5.- Abonament DESPÍ AIGUA individual en horari
181,00
17,50
complet per a menors d’edat de 14 a 18 anys i majors de
60 anys i residents a Sant Joan Despí
1.6.- Abonament DESPÍ AIGUA individual en horari
202,00
19,00
complet per a menors d’edat de 14 a 18 anys i majors de
60 anys i no residents a Sant Joan Despí
1.7.- Abonament DESPÍ AIGUA familiar (pares i fills
327,00
31,50
menors de 18 anys), residents a Sant Joan Despí
1.8.- Abonament DESPÍ AIGUA familiar (pares i fills
350,00
33,00
menors de 18 anys), no residents a Sant Joan Despí
1.9.- MATRICULA ABONAMENT DESPÍ AIGUA
Els nous usuaris i usuàries de l’abonament DESPÍ
AIGUA hauran de fer efectiva una matrícula que serà la
següent:
1.9.a.- Abonaments individuals
27,00
1.9.b.- Abonaments familiars
40,00
Activitat

Tarifa €

2. ABONAMENT DESPÍ AIGUA/WELLNESS
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•

Bany lliure a les piscines, ús de les zones d’aigües i solàrium dels poliesportius
Francesc Calvet i Salvador Gimeno de forma indistinta.
• Utilització lliure de tots els elements que componen la zona de wellness del
poliesportiu Francesc Calvet dintre dels horaris establerts per al seu ús i seguint les
indicacions del personal responsable de la instal·lació.
• El pagament de les quotes corresponents a l’abonament DESPÍ AIGUA
WELLNESS és de caràcter mensual.
MENSUAL
2.1. Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS individual
21,50
en horari reduït per a residents a Sant Joan Despí
2.2. Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS individual
23,50
en horari reduït per a no residents a Sant Joan Despí
2.3.- Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS individual
en horari complet per a majors de 18 i menors de 60
26,00
anys i residents a Sant Joan Despí
2.4.- Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS individual
en horari complet per a majors de 18 i menors de 60
29,00
anys i no residents a Sant Joan Despí.
2.5.- Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS individual
18,00
en horari complet per a menors de 18 anys i majors de
60 anys i residents a Sant Joan Despí
2.6.- Abonament DESPÍ AIGUAWELLNESS individual en
23,00
horari complet per a menors de 18 anys i majors de 60
anys i no residents a Sant Joan Despí
2.7.- Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS familiar
35,20
(pares i fills menors de 18 anys), residents a Sant Joan
Despí
2.8.- Abonament DESPÍ AIGUA WELLNESS familiar
38,50
(pares i fills menors de 18 anys), no residents a Sant
Joan Despí
2.9.- MATRICULA ABONAMENT DESPÍ AIGUA
WELLNESS
Els nous usuaris i usuàries de l’abonament DESPÍ
AIGUA hauran de fer efectiva una matricula que serà la
següent:
2.9.a.- Abonaments individuals
28,00
2.9.b.- Abonaments familiars
39,00
Activitat

Tarifa €

3. ABONAMENT DESPI TOTAL
•

Abonament individual que inclou l’ús dels dos poliesportius municipals de Sant Joan
Despí: Salvador Gimeno i Francesc Calvet (piscines, solàrium, zones d’aigües, sales de
fitness, saunes i activitats dirigides).

•

Abonament mensual

•

El pagament de les quotes corresponents a l’abonament DESPÍ TOTAL és de caràcter
mensual.

•

Els nous usuaris hauran de pagar matricula.

•

Es considera nova persona usuària tota aquella persona que no estigui inscrita a cap
curs o abonament en el moment de formalitzar una inscripció i/o que faci un mes o més
que no està inscrita.
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3.1. Abonament DESPÍ TOTAL en horari complet residents a Sant Joan Despí.
3.2. Abonament DESPÍ TOTAL en horari complet per a residents a Sant Joan
Despí (2n membre i posteriors de la unitat familiar).
3.3. Abonament DESPÍ TOTAL en horari complet per a no residents a Sant
Joan Despí.
3.4.- Abonament DESPÍ TOTAL en horari complet per a no residents a Sant
Joan Despí (2n membre i posteriors de la unitat familiar).
3.5. Abonament DESPÍ TOTAL en horari reduït (fins les 17 hores) per a
residents a Sant Joan Despí.
3.6. Abonament DESPÍ TOTAL en horari reduït per a residents a Sant Joan
Despí (2n membre i posteriors de la unitat familiar)
3.7. Abonament DESPÍ TOTAL en horari reduït (fins les 17 hores) per a no
residents a Sant Joan Despí.
3.8. Abonament DESPÍ TOTAL en horari reduït per a no residents a Sant Joan
Despí (2n membre i posteriors de la unitat familiar).
3.9. Abonament DESPÍ TOTAL JOVE (majors de 16 i menors de 26 anys) per
a residents a Sant Joan Despí.
3.10. Abonament DESPÍ TOTAL JOVE (majors de 16 i menors de 26 anys) per
a no residents a Sant Joan Despí.
3.11. Abonament DESPÍ TOTAL SUPER ECONOMIC (de 15 a 17 hores de
dilluns a divendres) per a residents a Sant Joan Despí.
3.12. Abonament DESPÍ TOTAL SUPER ECONOMIC (de 15 a 17 hores de
dilluns a divendres) per a no residents a Sant Joan Despí.
3.13. Abonament DESPÍ TOTAL FAMILIAR (pares, mares i fills/es de la unitat
familiar menors de 16 anys).
3.14. Abonament DESPÍ TOTAL FAMILIAR (pares, mares i fills/es de la unitat
familiar menors de 16 anys, no residents a Sant Joan Despí).
3.15. MATRIÍULA ABONAMENT DESPÍ TOTAL
Totes les persones noves usuàries, en formalitzar la seva inscripció hauran de
fer efectiva una matrícula pel valor d’una mensualitat.
Activitat
4. CURSOS DE PISCINA TRIMESTRALS.

44,00
31,00
46,00
32,00
35,20
23,50
36,20
25,70
25,50
30,00
16,50
18,50
81,00
86,50

Tarifa €

•

Cursos de natació amb presència de professorat especialitzat.

•

Sessions de 45 minuts.

•

Cursos trimestrals.

•

El pagament de les quotes corresponents a aquests cursos és de caràcter trimestral.
En cas que la persona usuària faci la inscripció una vegada començat el trimestre
únicament ha de pagar la part proporcional.(2 o 1 mes)

•

El preu indicat correspon al trimestre sencer.

•

En el cas d’oferir un curs amb un nombre de sessions no determinat en aquesta
ordenança, s’aplicarà com a preu públic la part proporcional corresponent.
4.1. Curs de natació per a adults (1 sessió/setmana).
45,50
4.2. Curs de natació per a adults (2 sessions/setmana).
89,25
4.3. Curs de natació per a gent gran (majors 60 anys 2 sessions setmana).
45,50
4.4. Curs de natació i gimnàstica terapèutica per a nens i joves (2
sessions/setmana).
90,75
4.5. Escola de natació per a nens i nenes (majors 2,5 anys i menors de 15
anys). 1 sessió setmana.
41,50
4.6. Escola de natació per a nens i nenes (majors 2,5 anys i menors de 15
anys). 2 sessions setmana.
82,75
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4.7. Activitat aquàtica per a persones amb fibromiàlgia (1 sessió/setmana).
Activitat
5. CURSOS DE PISCINA MENSUALS.

46,50
Tarifa €

•

Cursos de natació amb presència de professorat especialitzat.

•

Sessions de 45 minuts

•

Cursos mensuals.

•

El pagament de les quotes corresponents a aquests cursos és de caràcter mensual.

•

En cas d’oferir un curs amb un nombre de sessions no determinat en aquesta
ordenança s’aplicarà com a preu públic la part proporcional corresponent.
5.1. Curs de natació per a embarassades (1 sessió/setmana)
22,50
5.2. Curs de natació per a embarassades (2 sessions/setmana)
43,50
5.3. Activitat aquàtica per a nadons (de 6 a 30 mesos 1 sessió/setmana).
45,50
Activitat
6. CURSOS DE PISCINA D’ESTIU.

Tarifa €

•

Cursos de natació amb presència de professorat especialitzat.

•

Sessions de 45 minuts.

•

Cursos mensuals que es desenvoluparan durant els mesos de juliol i/o setembre.

•

El pagament de les quotes corresponents a aquests cursos és de caràcter mensual.

•

En cas d’oferir un curs amb un nombre de sessions no determinat en aquesta
ordenança s’aplicarà com a preu públic la part proporcional corresponent.
6.1. Curs de natació per a adults (2 sessions/setmana)
36,75
6.2. Escola de natació per a nens i nenes majors de 2,5 anys i menors de 15
34,75
anys (2 sessions/setmana)
Activitat
7. CURSOS ESPECIALS DE PISCINA.

Tarifa €

•

Sessions de 45 minuts.

•

Cursos anuals (de l’1 d’octubre de 2013 al 31 de maig de 2014).

•

El pagament de les quotes corresponents a aquests cursos és de caràcter anual.

•

El preu indicat correspon a la temporada sencera.

•

En el cas d’oferir un curs amb un nombre de sessions no determinat en aquesta
ordenança, s’aplicarà com a preu públic la part proporcional corresponent.
7.1. Natació escolar. Escoles bressol, infantil i primària de Sant Joan Despí (1
79,50
sessió/setmana a qualsevol dels dos poliesportius).
7.2. Natació escolar. Escoles bressol, infantil i primària d’altres poblacions (1
sessió/setmana al poliesportiu Francesc Calvet).
92,00
7.3. Natació escolar. Escoles bressol, infantil i primària d’altres poblacions (1
111,00
sessió/setmana al poliesportiu Salvador Gimeno.
7.4 Natació escolar. Escoles d’educació secundària de Sant Joan Despí (1
93,00
sessió/setmana a qualsevol dels dos poliesportius).
7.5. Natació escolar. Escoles d’educació secundària d’altres poblacions (1
93,00
sessió/setmana).
7.6. Natació per a persones amb disminució física, psíquica o sensorial,
238,00
residents a Sant Joan Despí (1 sessió/setmana).
65,50
• En aquest programa la persona usuària haurà d’abonar
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•

La resta s’ha d’assumir a parts iguals pels departaments de Serveis
Socials i Esports de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
7.7. Natació per a persones amb disminució física, psíquica o sensorial, no
residents a Sant Joan Despí (1 sessió/setmana).
Activitat
8. CURSOS D’ACTIVITAT FÍSICA TRIMESTRALS

173,00
238,00
Tarifa €

•

Cursos d’activitat física dirigida amb la presència de professorat especialitzat.

•

Sessions de 60 minuts.

•

Cursos trimestrals.

•

El pagament de les quotes corresponents a aquests cursos és de caràcter trimestral.
En cas que la persona usuària faci la inscripció una vegada començat el trimestre
únicament ha de pagar la part proporcional (2 o 1 mes).

•

El preu indicat correspon al trimestre sencer.

•

En el cas d’oferir un curs amb un nombre de sessions no determinat a aquesta
ordenança s’aplicarà com a preu públic la part proporcional corresponent.
8.1. Curs d’activitat física per a gent gran (majors 60 anys 2 sessions/setmana)
27,00
8.2. Aeròbic infantil i altres activitats de ritme similars per a nens i nenes (1
33,00
sessió/setmana).
8.3. Aeròbic infantil i altres activitats de ritme similars per a nens i nenes (2
sessions/setmana).
65,50
8.4. Iniciació esportiva infantil (2 sessions/setmana)
52,50
8.5. Activitat física terapèutica (2 sessions/setmana)
Aquesta activitat tindrà una bonificació del 50% per a abonats.
69,50
8.6. Balls de saló diverses especialitats (1 sessió/setmana)
52,50
Activitat
9. CAMPUS ESPORTIUS.
•

Tarifa €

Activitats físiques recreatives adreçades a nens i nenes durant les vacances de Nadal,
Setmana Santa i estiu.

•

Als preus relacionats a continuació es podran aplicar descomptes de fins al 25% a
nens i nenes que facin més d’un torn i també en el cas de germans que facin
simultàniament qualsevol torn del campus.
9.1. Campus esportiu d’estiu, Nadal i Setmana Santa.
13,25
- Preu/dia horari normal (de 09.00 a 14.00 h).
- Preu/dia horari ampliat (de 09.00 a 17.00 h). Inclou dinar al migdia
21,50
1,90
- Preu/hora servei de cangur, tot un torn.
2,70
- Preu/hora servei de cangur, dia puntual.
10,90
- Preu/hora dinar i servei fins les 17.00 h. (1 dia puntual)
Activitat
Tarifa €
10. SERVEI DE DIETÈTICA
Servei de dietes coordinat pel servei mèdic de la instal·lació i complementat amb la
pràctica de l’activitat esportiva.
Abonament mensual usuaris de la instal·lació nens i adults
18,00
Abonament mensual no usuaris de la instal·lació nens i adults
23,50
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Activitat
11. SERVEI DE MASSATGE TERAPÈUTIC I ESPORTIU
Sessions d’aproximadament 45 minuts, amb reserva prèvia.
11.1. Preu /tractament per a persones usuàries de la instal·lació
11.2. Preu/tractament per a persones no usuàries de la instal·lació
11.3. Abonament de 5 tractaments per a persones usuàries de la instal·lació

Tarifa €

24,50
32,00
94,00

Activitat
Tarifa €
12. ENTRADES I/O SERVEIS PUNTUALS
Entrada puntual a piscina Poliesportiu Salvador Gimeno o Francesc Calvet. Permet l’ús
dels diferents espais de la sala de piscines de la instal·lació, del solàrium i de la zona
d’aigües.
6,00
12.1. Entrada normal (de 6 a 59 anys)
3,30
12.2 Entrada per a majors de 60 anys
12.3 Entrada nens i nenes de fins a 5 anys.
12.4 Targeta de 10 banys (vàlida per a qualsevol dia, persona i/o instal·lació).
12.5 Entrada puntual TOTAL al Poliesportiu Salvador Gimeno i/o Francesc
Calvet. Permet l’ús de tots els espais esportius, així com l’accés a les activitats
dirigides.
12.6 Servei d’entrenador personal (sessió 1 hora).
12.7 Servei d’entrenador personal abonament 5 sessions d’1 hora.
12.8. Revisió mèdica esportiva (clubs esportius de Sant Joan Despí)
12.9 Revisió mèdica esportiva bàsica
12.10. Revisió mèdica amb prova d’esforç
12.11. Revisió mèdica terapèutica (control de problemes osteo/morfològics)
12.12 Entrada a piscines i zona de wellness del Poliesportiu Francesc Calvet
12.13 Targeta 5 entrades a piscines i zona de wellness
12.14 Entrada total i a zona de wellness del Poliesportiu Francesc Calvet
12.15 Targeta 5 entrades total i zona de wellness del Poliesportiu Francesc
Calvet
12.16 Circuit wellness especial per a abonats de la instal·lació
12.17 Circuit wellness especial per a no abonats de la instal·lació
12.18 Venda de productes
* Polsera accés instal·lació
* Sabatilles piscina
* Casquet lucra
* Cadenat
* Dipòsit pales pàdel
* Pack tres pilotes pàdel
* Pala de pàdel
* Dipòsit tovallola de lloguer no abonat
* Lloguer de bici

0,00
42,50

7,00
36,00
154,50
10,00
16,00
22,00
20,00
12,00
45,00
15,00
55,00
11,00
22,00
5,30
5,30
5,30
10,50
10,50
4,50
72,00
10,00
2,50

Activitat
Tarifa €
13. LLOGUER D’ESPAIS
13.1. Lloguer de piscines del poliesportiu Salvador Gimeno i/o Francesc
Calvet. (únicament per a ús esportiu)
13.1.1 Lloguer d’1 carrer de piscina de 25 x12,5 m del poliesportiu Francesc
31,50
Calvet (hora o fracció).
13.1.2. Lloguer de piscina sencera de 25 x12,5 m Del poliesportiu Francesc
63,00
Calvet (hora o fracció).
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13.1.3. Lloguer de piscina sencera de 12,5 x 6 m del poliesportiu Francesc
31,50
Calvet (hora o fracció).
13.1.4. Lloguer de piscina sencera de 6 x 6 m del poliesportiu Francesc Calvet
31,50
(hora o fracció).
13.1.5. Lloguer d’1 carrer de piscina de 25 x16,6 m del poliesportiu Salvador
31,50
Gimeno (hora o fracció).
13.1.6. Lloguer de piscina sencera de 25 x16,6 m del poliesportiu Salvador
63,00
Gimeno (hora o fracció).
13.1.7. Lloguer de piscina sencera de 16,6 x 8 m del poliesportiu Salvador
31,50
Gimeno (hora o fracció).
* Quan sigui necessari l’ús de la il·luminació i/o de la megafonia de la piscina, s’aplicarà un
increment del 30% sobre el preu establert.
13.2. Lloguer de pista poliesportiva del poliesportiu Salvador Gimeno o Francesc Calvet
(únicament per a ús esportiu).
13.2.1 Lloguer puntual d’un terç de pista (hora o fracció).
29,50
13.2.2 Lloguer puntual de tota la pista (hora o fracció).
58,50
13.2.3 Lloguer puntual de tota la pista, amb dret a cobrar entrada (hora o
137,00
fracció).
* Únicament restaran exempts del pagament pel lloguer de la pista les entitats esportives i
centres escolars de Sant Joan Despí.
* Quan sigui necessari l’ús de la il·luminació i/o la megafonia de la pista poliesportiva,
s’aplicarà un increment de 30% sobre el preu normal establert.
* En cas de llogar la pista per un trimestre o mes, no s’aplicarà aquest increment del 30%
per l’ús de la megafonia i/o il·luminació.
* En cas que a causa de l’acte que es faci, el terra de la pista necessiti protecció, la
col·locació d’aquesta anirà a càrrec de qui la llogui.
13.2.4. Lloguer de la pista per activitats de caràcter no esportiu (dia).
3553,50
* En casos d’activitats d’especial interès social es podrà fer una reducció de fins al 50%.
13.3 Lloguer de gimnasos dels poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet
13.3.1. Lloguer de sala de gimnàs (hora o fracció)
29,00
13.3.2. Lloguer de sala de fitness del poliesportiu Francesc Calvet (hora o
62,00
fracció).
13.3.3. Lloguer de sala de fitness del poliesportiu Salvador Gimeno (hora o
62,00
fracció)
13.4 Lloguer de sales dels poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet
13.4.1. Lloguer del punt de trobada del poliesportiu Salvador Gimeno (hora o
39,00
fracció)
13.4.2 Lloguer de boxer de massatge (hora o fracció
8.00
•

Restaran exempts de pagament les entitats esportives i els centres escolars de Sant
Joan Despí.

•

En el cas del lloguer de les sales i el punt de trobada restaran exempts de pagament
les entitats sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament i les
comunitats de propietaris de Sant Joan Despí (no les empreses d’administració de
finques ).

Activitat
14. ALTRES PREUS
14.1. Tràmits derivats de devolució de rebuts.
14.2. Casquet de bany de làtex.
14.3. Casquet de bany de silicona.
14.4. Ulleres per a natació
14.5. Lloguer de taquilles de vestidors (preu/mes).
14.6. Pèrdua de la clau de la taquilla
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Tarifa €
2,20
3,00
6,20
10,50
7,60
2,30

* En el cas de lloguer de taquilla, el primer mes s’haurà d’abonar una quantitat igual a
l’import d’una mensualitat. Aquesta quantitat es retornarà a la persona usuària en el
moment de donar-se de baixa del servei, o servirà per fer efectiu l’últim mes de lloguer del
servei.
14.7. Emissió del carnet de la instal·lació.
5,20
* Aquesta quantitat serà retornada a la persona usuària en el moment de donar-se de
baixa i retornar el carnet de la instal·lació.
14.8. Lloguer de tovalloles (usuaris/es de la instal·lació)
1,50
14.9. Lloguer de tovalloles (no usuaris/es de la instal·lació)
2,00
14.10. Venda de tovalloles
18,00
Tarifa €
Activitat
15 ABONAMENT DESPÍ TOTAL PLUS
Permet l’ús de tots els espais esportius dels dos poliesportius (excepte pistes
poliesportives)
•

Ús dels espais de la zona d’aigües i assessorament a piscina

•

Ús de la zona de wellness del poliesportiu Francesc Calvet

•

Activitats dirigides tant a piscina com a les sales polivalents

•

Ús de les sales de fitness i assessorament personalitzat

•

Ús del solàrium

•

Ús de les pistes de pàdel, inclosa la il·luminació
Residents

15.1 Abonament Despí Total Plus
49,00
15.2 Abonament Despí Total Plus 2n membre de la
35,00
unitat familiar
15.3 Preu per persona d’1 hora de pàdel per als
abonats dels poliesportius (no està inclosa la
2,70
il·luminació)
15.4 Preu per persona d’1 hora de pàdel per a no
Entrada puntual
abonats als poliesportius. Qualsevol entrada puntual
2,70
mes 2,70 €
15 5. Suplement il·luminació pistes de pàdel
5,50
15 6 Classes de pàdel amb professor d’una durada d’1
hora segons el nombre de persones que fan la classe.
Abonats
Inclou les classes de pàdel amb professor, la pista, les
pales i pilotes i il·luminació.
- Classes individuals
37,00
- Classe simultània per a dues persones (preu per
20,10
persona)
- Classe simultània per a tres persones (preu per
14,00
persona)
- Lloguer de pales de pàdel, per hora
1,50
CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL
A TENIR EN COMPTE EN L’APLICACIÓ D’AQUESTS PREUS PÚBLICS
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No residents
51,00
37,00
2,70
Entrada puntual
2,70
5,50
No abonats
39,00
22,25
16,00
1,50

•

Per acollir-se a la modalitat FAMILIAR és imprescindible tenir el mateix domicili i la
mateixa domiciliació bancària. Aquesta modalitat inclou únicament els fills menors de 18
anys en el DESPÍ AIGUA i fills menors de 16 anys en el DESPÍ TOTAL.

•

Poden acollir-se a la modalitat de 2N MEMBRE totes aquelles persones que pertanyin a
la unitat familiar i facin un mateix tipus d’abonament.

•

Per acollir-se a la modalitat 2N MEMBRE és imprescindible tenir el mateix domicili i la
mateixa domiciliació bancària.

•

Totes aquelles persones que estiguin en possessió del CARNET ROSA DEL
TRANSPORT DE L’E.M.T., tindran una reducció del 50% en els preus dels abonaments i
dels cursos (excepte els abonaments familiars de piscina i el de majors de 60 anys, els
cursos de piscina i/o gimnàs per a gent gran i a les ofertes especials de natació.

•

En el cas de majors de 60 anys i menors de 16 anys, que estiguin en possessió del
CARNET ROSA DEL TRANSPORT DE L’E.M.T. i vulguin fer-se l’abonament individual
de piscina, hauran d’acollir-se al tipus d’abonament de piscina per a majors de 16 anys i
menors de 60 anys, per tal que pugui ser aplicada la reducció del 50% en el preu de
l’abonament.

•

Tindrà la consideració de NOVA PERSONA USUÀRIA, que haurà d pagar matricula, tota
aquella persona que no estigui inscrita a cap curs o abonament en el moment de
formalitzar una inscripció i/o que faci un mes o més que no està inscrita..

•

Al llarg del temps d’aplicació d’aquests preus públics es podran realitzar campanyes
específiques de promoció o captació de nous/noves usuaris/àries en que s’aplicaran
descomptes especials en els preus establerts o la supressió temporal del pagament de
matrícula. Aquestes promocions podran ser adreçades a la població en general o a
col·lectius específics, com ara centres escolars, empreses, etc.
Tarifa €

Activitat
16. UTILITZACIÓ D’ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
16.1Camps municipals de Futbol del barri Centre i les Planes
16.1.1 Per partit de futbol, sense dret a cobrar entrada

114,00

16.1.2 Per partit de futbol amb dret a cobrar entrada

372,00

16.1.3 Per cada hora o fracció d’ús per entrenaments

55,00

16.1.4 Per la utilització en activitats no esportives, dia sencer

1300,00

16.2 Poliesportiu del Mig
16.2 .1 Per ús esportiu, per cada hora o fracció sense dret a cobrar entrada

39,00

16.2.2 Per ús esportiu, per cada hora o fracció amb dret a cobrar entrada

75,00

16.2.3 Per activitats no esportives, un dia sencer
16.3 Pista Poliesportiva Arquitecte Jujol
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1240,00

16.3.1 Per ús esportiu, per cada hora o fracció
16.3.2 Per activitats no esportives, un dia sencer

21,60
592,00

16.4 Poliesportiu Ugalde
16.4.1 Ús esportiu, per cada hora o fracció sense dret a cobrar entrada

39,00

16.4.2 Ús esportiu, per cada hora o fracció amb dret a cobrar entrada

75,00

16.4.3 Per activitats no esportives un dia sencer

1240,00

En totes aquestes instal·lacions esportives, quan sigui necessari l’ús de la il·luminació i/o
la megafonia del recinte esportiu, s’aplicarà un increment de 30% sobre el preu normal
establert.
Restaran exempts del pagament d’aquests preus públics, per a ús esportiu, els centres
escolars del municipi i els clubs esportius de Sant Joan Despí.
En el cas d’utilització d’aquestes instal·lacions per a activitats no esportives, s’aplicaran els
descomptes següents:
A.- Per entitats locals sense afany de lucre i centres escolars:
* un dia a l’any bonificació del 100%
* un segon dia tindrà bonificació del 50%
Quan hi hagi raons benèfiques o d’especial interès públic que ho aconsellin, amb l’emissió de
l’informe corresponent, es podrà acordar l’exempció total o parcial dels preus esmentats.
16.5 Publicitat al circuit tancat de televisió als poliesportius Francesc Calvet i Salvador
Gimeno
16.5.1 Emissió d’un anunci de 15 segons cada hora d’obertura de la
150,00
instal·lació durant un mes
16.5.2 Emissió d’un anunci de 15 segons cada dues hores d’obertura de la
100,00
instal·lació durant un mes
16.5.3 Emissió d’un anunci de 15 segons cada hora durant una setmana
75,00
16.5.4 Emissió d’un anunci de 15 segons cada dues hores durant una setmana
50,00
Activitat

Tarifa €

17. PISCINES DESCOBERTES PARC FONTSANTA TEMPORADA ESTIU 2016
17.1. Entrada puntual
De dilluns a divendres:
- Normal
- majors de 65 anys i persones amb targeta groga de transport

6,00
3,00

-

Entrada reduïda a partir de les 17 hores

3,00

-

Nens i nenes fins a cinc anys i persones amb Targeta rosa Metropolitana

Gratuïta

Dissabtes, diumenges i festius:
- Normal
6,50
- Majors de 65 anys i persones amb Targeta Rosa Metropolitana
3,20
TARIFA REDUIDA
- Nens i nenes fins a 5 anys i persones amb targeta rosa del transport
Gratuïta
17.2. Targeta abonament 10 banys
41,00
Únicament tindrà validesa per l’any 2016
17.3. Carnet d'abonat per tota la temporada del 18 de juny al 4 de setembre
de 2016, ambdós inclosos
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-

Individual

-

Familiar (pares i fills fins 18 anys)

86,50
180,00

17.4. Carnet d'abonat per mitja temporada
1ª mitja temporada. Del 18 de juny al 27 de juliol de 2016, ambdós inclosos
2ª mitja temporada. Del 28 de juliol al 4 de setembre de 2016, ambdós inclosos
-

60,00

Individual

123,00
Familiar (pares i fills fins 18 anys)
Cas de voler ampliar l’abonament de la 1ª mitja temporada a la temporada sencera
caldrà abonar la diferencia restant amb l’abonament de tota la temporada, tant en el
cas de l’abonament individual com en el de l’abonament familiar.
17.5. Preus especials per a col·lectius
-

-

Casals d'estiu organitzats per l’Ajuntament de Sant Joan Despí
Estades multiesport del Tennis Sant Joan Despí i Campus Esportius
Centres escolars i esplais

2,45
1,70
2,90

Les tarifes del present annex han estat modificades per acord de Junta de Govern de
data 28 de juliol de 2006, 26 de març de 2007, 23 de juliol de 2007, 5 de maig de
2008, de data 28 de juliol de 2008, de data 14 de setembre de 2009, de data 18 de
maig de 2009, de data 10 de maig de 2010 i de data 26 de juliol de 2010, de data 14
de març de 2011, de data 9 de maig de 2011, de data 18 de juliol de 2011, de data 21
de maig de 2012, de data 18 de juliol de 2012, de data 1 d’octubre de 2012, de data 1
de juliol de 2013, de data 15 de juliol de 2013, de data 28 d’octubre de 2013, de data
16 de juny de 2014 i de data 17 de maig de 2016 i tal com queden redactades regiran
en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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ANNEX 3
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA D’ART
CURS 2016/2017
Activitat

Tarifa €

ACTIVITAT TRIMESTRAL 1 DIA/1 HORA

42,00

MAERIAL TRIMESTRAL 1 DIA/1 HORA

6,00

PREU PAGAMENT MENSUAL 1 DIA/1 HORA
MATERIAL PAGAMENT MENSUAL

18,00
2,00

ACTIVITAT TRIMESTRAL 1 DIA/1,15 HORES

54,00

MATERIAL TRIMESTRAL 1 DIA/1,15 HORES

6,00

PREU PER PAGAMENT MENSUAL 1 DIA/1,15 HORES
MATERIAL PAGAMENT MENSUAL

22,00
2,00

ACTIVITAT TRIMESTRAL 1 DIA/1,30 HORES

66,00

MATERIAL TRIMESTRAL 1 DIA/1,30 HORES

6,00

PREU PAGAMENT MENSUAL 1 DIA/1,30 HORES
MATERIAL PAGAMENT MENSUAL

25,00
2,00

ACTIVITAT TRIMESTRAL 1 DIA/2 HORES

75,00

MATERIAL TRIMESTRAL 1 DIA/2 HORES

10,00

PAGAMENT MENSUAL 1 DIA/2 HORES

29,00

MATERIAL PAGAMENT MENSUAL

3,00

ACTIVITAT TRIMESTRAL 2 DIES/4 HORES
MATERIAL TRIMESTRAL 2 DIES/4 HORES
CERAMICA, PINTURA, MODA I FOTO
MATERIAL TRIMESTRAL 2 DIES/4 HORES
IOGA
PAGAMENT MENSUAL 2 DIES/4 HORES
MATERIAL PAGAMENT MENSUAL
CERAMICA, PINTURA, MODA I FOTOGRAFIA
MATERIAL PAGAMENT MENSUAL IOGA

116,00
6,00
3,00
41,00
2,00
1,00

PREU ACTIVITAT MENSUAL
ACTIVITAT D’UN MES I 1 DIA/SETMANA/1,30 HORES

29,00

PREU HORA ACTIVITAT CURTA DURADA
PREU HORA ACTIVITATS AMB DURADA MAXIMA DE 4 HORES
PREU LLOGUER ESPAI CUINA/POLIVALENT
PREU HORA LLOGUER ESPAI PER PROJECTES O SESSIONS
SEGONS DISPONIBILITAT ESPAI/NO INCLOU MATERIAL
DESCOMPTES: per a ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despi
empadronats
s’aplicarà un descompte del 20% sobre el preu trimestral als següents usuaris
del servei:
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6,00
22,00
MES IVA

- joves menors de 25 anys de Sant Joan Despí
- jubilats i pensionistes amb targeta rosa (MODALITAT gratuïtat total) de Sant
Joan Despí
s’aplicarà un descompte del 15% sobre el preu trimestral als següents usuaris
del servei:
- Als ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí en totes les activitats,
excepte els de curta durada.
ELS DESCOMPTES no son acumulatius i no s’aplicaran al preu del material
Les tarifes del present annex han estat modificades per acord de Junta de Govern de
data 28 de juliol de 2006, 15 d’octubre de 2007, de data 29 de setembre de 2008, de
data 20 de juliol de 2009, de data 14 d’octubre de 2010, de data 26 de setembre de
2011, de data 30 de juliol de 2012, de data 31 de juliol de 2013, de data 28 de juliol de
2014, de data 19 d’octubre de 2015 i de data 3 d’octubre de 2016 i tal com quedes
redactades regiran en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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ANNEX 4
PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MATERIAL
I FOTOCÒPIES A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS

Servei

Euros

1. Nivell pre graduat i graduat
Per tot el curs

12,02

2. Nivell certificat i neo lector
Per tot el curs

12,02

3. Curs d'informàtica
Quota trimestral

48,08

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 5
PREU PÚBLIC PELS LOCALS D'ASSAIG PER A GRUPS MUSICALS
BUCS MUSICALS
BUCS MUSICALS
MODALITAT

Tarifa €

BUCS NO EQUIPATS
SI EL PAGAMENT ES REALITZA MENSUALMENT
SI EL PAGAMENT ES REALITZA TRIMESTRALMENT

85,00
229,00

DESCOMPTES
RESIDENTS A SANT JOAN DESPI, sempre que el 50% del grup estigui
empadronat al municipi
PAGAMENT MENSUAL

72,25

PAGAMENT TRIMESTRAL

195,00

JOVES DE SANT JOAN DESPI, el 100% del grup ha d’estar comprès entre els
14 i 25 anys i estar empadronats a Sant Joan Despí, per poder gaudir del
descompte
PAGAMENT MENSUAL

59,50

PAGAMENT TRIMESTRAL

160,00

BUCS EQUIPATS
1 HORA

7,00

PACK DE 6 HORES

36,00

PACK DE 12 HORES

60,00

PACK DE 18 HORES

72,00

DESCOMPTES per horari de tarda de 17 a 19 hores
1 HORA

5,00

PACK DE 6 HORES

24,00

PACK DE 12HORES

36,00

Les tarifes del present annex han estat modificades per acord de Junta de Govern de
data 4 de maig de 2009, de data 22 de març de 2010 i de data 3 d’octubre de 2016 i
regiran en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017

24

ANNEX 6
PREU PÚBLIC SERVEI DE TELEALARMES

Renda disponible

Tarifa mensual

- fins 480,81 €/mes

exempt

- de 480,82 a 601,01 €/mes

12,02

- de 601,02 a 721,21 €/mes

18,03

- més de 721,22 €/mes

27,05

L'aplicació de la tarifa es farà d'acord amb la renda disponible dels membres de la unitat
familiar, integrada per l’usuari més els membres que hi convisquin.
Els valors que integren el càlcul de la renda disponible són els següents:
Renda íntegra ................................... = R.B.
Impostos municipals i estatals…… = T
Lloguer habitatge.........…................. = A.H.
Renda disponible.............................. = R.D.
El càlcul de la renda disponible es farà de la manera següent:
-

Habitatges arrendats: R.D. = R.B. - (T + A.H.)

-

Habitatges de propietat: R.D. = R.B. - T

En casos excepcionals, d'impossibilitat d'assumir el pagament del preu públic, es farà una
valoració a partir d'un informe social.

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 7
PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS A CAN NEGRE
Activitat

Tarifa €

1. VISITA GUIADA Individual grup màxim de 25/30 persones
1.1 CAN NEGRE

4,00

1.2 TORRE DE LA CREU

4,00

1.3 ITINERARI JUJOL

6,00

2. VISITA INDIVIDUAL SENSE GUIA
2.1 CAN NEGRE

2,60

2.2 TORRE DE LA CREU

2,60

3. GRUPS ESCOLARS DE SANT JOAN DESPÍ VISITA GUIADA(grup aula)
3.1 ITINERARI

84,00

3.2 CAN NEGRE

50,00

3.3 TORRE DE LA CREU

50,00

4. GRUPS CONCERTATS VISITA GUIADA (25/30 persones)
4.1 ITINERARI

112,00

4.2 CAN NEGRE

75,00

4.3 TORRE DE LA CREU

75,00

5. GRUPS CONCERTATS AMB GUIA PROPI DEL GRUP
5.1 ITINERARI

84,00

5.2 CAN NEGRE

50,00

5.3 TORRE DE LA CREU

50,00

6. ACTIVITAT + TALLER
6.1 GRUPS ESCOLARS DE SANT JOAN DESPÍ
6.2 GRUPS ESCOLARS FORA MUNICIPI

84,00
112,00

7. TALLERS FAMILIARS

5,00

DESCOMPTE 20% CARNET BIBLIOTECA

4,00

8. CAMINADA CULTURAL
LES MASIES

3,00

9. US DE L’ESPAI PER EXPOSICIÓ ARTÍSTICA

125,00

Les tarifes del present annex han estat modificades per acord de Junta de Govern de
data 11 d’abril de 2005, de data 21 de abril de 2008, de data 14 d’octubre de 2010, de
data 26 de setembre de 2011 i de data 15 d’octubre de 2012 i regiran en aquest terme
municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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ANNEX 9
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’INTERNET
Tarifa

Euros

Tarifa connexió 15 minuts

0,30

Tarifa connexió 1 hora

1,20

Tarifa còpia, cada una

0,03

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 10
PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE L’AUDITORI SALA D’ACTES DEL CENTRE MIQUEL
MARTÍ I POL
Tipus d’utilització

Euros

1. Utilització sala d’actes
− Mitja jornada (6 hores)

751,27

− Per cada hora o fracció de més
− Utilització temps inferior a mitja jornada cada hora

60,10
125,31

2. Utilització sala reunions
− Mitja jornada (6 hores)

150,25

− Per cada hora o fracció més

12,02

− Utilització per temps inferior a mitja jornada cada hora

25,54

La tarifa inclou: lliurament de l’espai net, so, climatització, equip tècnic de sonorització i
servei de consergeria durant la realització de l’activitat i per les hores sol·licitades.
BONIFICACIONS SOBRE EL PREU PÚBLIC:
Sobre l’import que resulti d’aplicar el preu públic, s’aplicaran els descomptes següents:
1. Per a entitats locals sense ànim de lucre:
−

un dia a l’any (inclosos dos assaigs) ……………………. 100%

−

segon dia ………………………………………………….. 100%

−

tercer dia ……………………………………………………. 75%

2. Empreses amb domicili social o seu a Sant Joan Despí …… 50%
3. Empreses de promoció econòmica viver d’empreses ……… 75%
Quan hi hagi raons benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, amb
l’emissió prèvia de l’informe corresponent, es podrà acordar, mitjançant acord o resolució
de l’òrgan municipal competent, l’exempció total o parcial dels esmentats preus.
Les entitats locals sense ànim de lucre han d’estar degudament registrades en el
Registre Municipal d’Entitats per poder utilitzar aquest espai.
FORMA DE PAGAMENT:
Aquestes quantitats seran abonades 72 hores abans de la seva utilització, a la Caixa de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 11
PREU PÚBLIC PER CONNEXIÓ A LA CENTRAL D’ALARMES MUNICIPAL
Tipus de servei

Euros

Connexió habitatges tarifa anual

120,20

Connexió establiments comercials, oficines i anàlegs tarifa anual

150,25

Connexió establiments industrials tarifa anual

240,40

Servei de comprovació d’alarma per la guàrdia urbana en
habitatges, comerços, indústries, etc., Amb resultat negatiu

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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36,06

ANNEX 12
PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE SALES DE REUNIONS I AULES D’INFORMÀTICA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA
A. Utilització d’espais
a) S’estableixen dos torns d’utilització durant els dies laborables:
Matí: de 9 a 14 h
Tarda: de 15 a 20.30 h
b)

L’ús d’espais per part d’entitats sense afany de lucre meritarà el 50% de les
tarifes establertes. La cessió podrà ser gratuïta, sempre prèvia autorització de la
directora del Centre o, si s’escau, del director de serveis corresponent.

c) En cas de sol·licituds d’espais en horaris fora dels torns d’utilització en dies
laborables i prèvia autorització de la directora del centre o, si escau, del director
de serveis corresponent, serà obligatòria la contractació del servei de
consergeria, que s’estableix en 18,75 euros/hora.
La utilització dels espais en dies festius fan incrementar en un 30% les tarifes
establertes.
Sala reunions gran
Dies

½ Jornada

1 Jornada

C/S ½ Jornada

C/S 1 Jornada

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

75,60

113,40

98,30

147,45

2

71,80

107,75

93,00

139,90

3

68,05

102,10

4

64,25

96,40

5

60,50

90,75

6

56,70

85,05

7

52,90

79,40

8

49,15

73,70

9

45,35

68,05

10

41,55

62,35

Successius

37,80

59,70

30

C/S = Cap de setmana o festiu

Sala reunions petita
Dies

½ Jornada

1 Jornada

C/S ½ Jornada

C/S 1 Jornada

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

60,50

90,75

98,65

117,95

2

57,45

86,20

74,85

111,90

3

54,45

81,65

4

51,40

77,10

5

48,40

72,60

6

45,35

68,05

7

42,35

63,50

8

39,30

58,95

9

36,30

54,45

10

33,25

49,90

Successius

30,25

45,35

C/S = Cap de setmana o festiu

Aules d’informàtica
Dies

½ Jornada

1 Jornada

C/S ½ Jornada

C/S 1 Jornada

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

72,10

108,15

90,15

140,60

2

68,50

102,75

88,90

133,40

3

64,90

97,35

4

61,30

91,95

5

57,65

86,50

6

54,05

81,10
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7

50,45

75,70

8

46,85

70,30

9

43,25

64,90

10

39,65

59,50

Successius

36,05

54,05

C/S = Cap de setmana o festiu increment d’un 30%
Utilització d’ordinador:2.40 euros/hora
B. Utilització d’equips
1. S’estableixen dos torns d’utilització durant els dies laborables:
−

Matí: de 9 a 14 h

−

Tarda: de 15 a 20,30 h

2. La utilització dels diferents equips suposarà unes tarifes afegides a la tarifa establerta
per l’ús d’espais.
ACTIVITAT/SERVEI

½ Jornada

1 Jornada

Utilització del projector RGB mòbil

82,50

99,65

Utilització dels equips audiovisuals mòbils
(TV, retroprojector vídeo diapositives)

13,75

20,60

En cap de setmana o festiu increment del
30%
Les tarifes d’aquest preu públic han estat modificades per acord de la Comissió de
Govern en sessió celebrada el 23 de desembre de 2002 i tal com queden redactades
regiran en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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A N N E X 13
PREU PÚBLIC PELS TALLERS DE DONES
CURS 2011/2012
Activitat

Tarifa €

1.- TALLERS DE DONES ANUALS
PREU ÚNIC PER CADASCUN DELS TALLERS

60,00

Es farà un únic pagament per tot el curs 2011/2012, independentment dels horaris i
durada.
Les tarifes d’aquest preu públic han estat modificades per acord de la Junta de Govern
en sessió celebrada el 23 de desembre de 2002, de data 12 de juny de 2006, de data
17 de setembre de 2007, de data 28 de juliol de 2008, de data 19 d’octubre de 2009,
de data 14 d’octubre de 2010 i de data 10 d’octubre de 2011 i tal com queden
redactades regiran en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 14
PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LES SALES D’EQUIPAMENTS CULTURALS I
JUVENILS MUNICIPALS

IMPORT

TARIFA
1.- SALA D’ACTES CENTRE CÍVIC LES PLANES (250 PAX)
A.- ACTIVITATS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE
LUCRE, PARTICULARS I EMPRESES DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 3 HORES
B.- ACTIVITATS DE PARTICULARS, EMPRESES I ENTITATS
SENSE AFANY DE LUCRE DE FORA DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 3 HORES
C.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EMPRESARIAL I/O COMERCIAL
(VENDA DE PRODUCTES, PROMOCIONS, ETC.) AMB UN MÀXIM
DE 3 HORES
CADA HORA O FRACCIÓ D’EXCÉS

150,00

250,00

500,00
60,00

2.- SALA D’ACTES CENTRES CÍVICS A. GAUDÍ I TORREBLANCA
(79/90 PAX)
A.- ACTIVITATS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE
LUCRE, PARTICULARS I EMPRESES DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 3 HORES
B.- ACTIVITATS DE PARTICULARS, EMPRESES I ENTITATS
SENSE AFANY DE LUCRE DE FORA DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 3 HORES
C.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EMPRESARIAL I/O COMERCIAL
(VENDA DE PRODUCTES, PROMOCIONS, ETC.) AMB UN MÀXIM
DE 3 HORES
CADA HORA O FRACCIÓ D’EXCÉS

90,00

150,00

300,00
40,00

3.- SALES POLIVALENTS CENTRES CÍVICS LES PLANES, A.
GAUDÍ I TORREBLANCA (20/30 PAX)
A.- ACTIVITATS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE
LUCRE, PARTICULARS I EMPRESES DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 2 HORES
B.- ACTIVITATS DE PARTICULARS, EMPRESES I ENTITATS
SENSE AFANY DE LUCRE DE FORA DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 2 HORES
C.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EMPRESARIAL I/O COMERCIAL
(VENDA DE PRODUCTES, PROMOCIONS, ETC.) AMB UN MÀXIM
DE 2 HORES
CADA HORA O FRACCIÓ D’EXCÉS
4.- CENTRE JUJOL- CAN NEGRE (60 PAX) SALA CENTRAL DE
L’ARC
A.- ACTIVITATS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE
LUCRE, PARTICULARS I EMPRESES DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 2 HORES
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50,00

100,00

150,00
30,00

125,00

B.- ACTIVITATS DE PARTICULARS, EMPRESES I ENTITATS
SENSE AFANY DE LUCRE DE FORA DE SANT JOAN DESPÍ, AMB
UN MÀXIM DE 2 HORES
C.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EMPRESARIAL I/O COMERCIAL
(VENDA DE PRODUCTES, PROMOCIONS, ETC.) AMB UN MÀXIM
DE 2 HORES
CADA HORA O FRACCIÓ D’EXCÉS

200,00

400,00
50,00

5.- CASAL DE JOVES EL BULEVARD
A.- ESPAI DE TROBADA (415 PAX)
- Activitats particulars i empreses de Sant Joan Despí realitzades per
joves i/o adreçades a joves, amb un màxim de 6 hores
- Activitats particulars, empreses i entitats sense ànim de lucre de fora
de Sant Joan Despí i realitzades per joves i/o adreçades a joves, amb
un màxim de 6 hores
- Activitats de caràcter empresarial i/o comercial realitzades per joves
i/o adreçades a joves (venda de productes, promocions, etc.), amb un
màxim de 6 hores
Cada hora o fracció d’excés
Qualsevol de les tres opcions anteriors, sempre que l’activitat
comporti una quota d’entrada per al públic, el preu s’incrementarà en
un 50%
B.- SALES POLIVALENTS 1/2/3 (33 PAX)
- Activitats d’entitats i associacions sense afany de lucre, particulars i
empreses de Sant Joan Despí, amb un màxim de 2 hores
- Activitats de particulars, empreses i entitats sense afany de lucre de
fora de Sant Joan Despí, amb un màxim de 2 hores
- Activitats de caràcter empresarial i/o comercial (venda de productes,
promocions, etc.) amb un màxim de 2 hores
Cada hora o fracció d’excés

C.- TALLERS CASAL DE JOVES EL BULEVARD
* TALLERS TRIMESTRALS
Taller grup
Taller musics individual
Taller grup 1,30 hores
Taller jove 1 hora (12 a 16 anys)
Taller jove 1,30 hores (12 a 16 anys)
* TALLER MONOGRAFIC
Taller de 2 hores
Taller de 4 hores
*DESCOMPTES
Titulars del carnet jove, s’aplicará un descompte del 10%

300,00
500,00

900,00
90,00

50,00
100,00
150,00
30,00

45,00
185,00
60,00
15,00
20,00
5,00
10,00

6.- CENTRE CULTURAL MERCÈ RODOREDA
* SALA CAMÈLIES
A.- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL.LECTIUS I EMPRESES
LOCALS DE SANT JOAN DESPÍ SENSE AFANY DE LUCRE
- import per hora
- a partir de la 4a hora
B. ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS I EMPRESES NO
LOCALS SENSE AFANY DE LUCRE
- import per hora
- a partir de la 4a hora
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70,00
40,00

90,00
50,00

C.- ACTIVITAT COMERCIAL I EMPRESES COMERÇOS AMB
AFANY DE LUCRE DE SANT JOAN DESPÍ I NO LOCALS
- import per hora
- a partir de la 4a hora
* PATI DEL DIAMANT
A.- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL.LECTIUS I EMPRESES
LOCALS DE SANT JOAN DESPÍ SENSE AFANT DE LUCRE
- import per hora
- a partir de la 4a hora
B. ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS I EMPRESES NO
LOCALS SENSE AFANY DE LUCRE
- import per hora
- a partir de la 4a hora
C.- ACTIVITAT COMERCIAL I EMPRESES COMERÇOS AMB
AFANY DE LUCRE DE SANT JOAN DESPÍ I NO LOCALS
- import per hora
- a partir de la 4a hora

125,00
80,00

70,00
40,00

90,00
50,00

125,00
80,00

* ESPAI ALOMA
A.- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL.LECTIUS I EMPRESES
LOCALS DE SANT JOAN DESPÍ SENSE AFANY DE LUCRE
- import per hora
- a partir de la 4a hora
B. ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS I EMPRESES NO
LOCALS SENSE AFANY DE LUCRE
- import per hora
- a partir de la 4a hora
C.- ACTIVITAT COMERCIAL I EMPRESES COMERÇOS AMB
AFANY DE LUCRE DE SANT JOAN DESPÍ I NO LOCALS
- import per hora
- a partir de la 4a hora

90,00
60,00

115,00
75,00

150,00
100,00

* TEATRE MERCÈ RODOREDA
A.-Activitat de Conferència - presentacions (tècnic so i tècnic llum)
- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL.LECTIUS I EMPRESES
LOCALS DE SANT JOAN DESPÍ SENSE AFANY DE LUCRE
- import per 4 hores
- import per 7 hores
- a partir de la 7a hora per hora
- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS I EMPRESES NO
LOCALS SENSE AFANY DE LUCRE
- import per 4 hores
- import per 7 hores
- a partir de la 7a hora per hora
- ACTIVITAT COMERCIAL I EMPRESES COMERÇOS AMB AFANY
DE LUCRE DE SANT JOAN DESPÍ I NO LOCALS
- import per 4 hores
- import per 7 hores
- a partir de la 7a hora per hora
B.- Activitat de Festival - actuacions variades (tècnic so, tècnic llum i
tècnic suport escenari)
- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL.LECTIUS I EMPRESES
LOCALS DE SANT JOAN DESPÍ SENSE AFANY DE LUCRE
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740,00
1.025,00
150,00

925,00
1.275,00
200,00

1.200,00
1.700,00
250,00

- import per 4 hores
- import per 7 hores
- a partir de la 7a hora per hora
- ENTITATS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS I EMPRESES NO
LOCALS SENSE AFANY DE LUCRE
- import per 4 hores
- import per 7 hores
- a partir de la 7a hora per hora
- ACTIVITAT COMERCIAL I EMPRESES COMERÇOS AMB AFANY
DE LUCRE DE SANT JOAN DESPÍ I NO LOCALS
- import per 4 hores
- import per 7 hores
- a partir de la 7a hora per hora

1.025,00
1.275,00
150,00

1.280,00
1.590,00
200,00

1.710,00
2.120,00
250,00

ANNEXOS
1.- Les entitats i/o col·lectius joves de Sant Joan Despí estaran
exempts del pagament del preu públic per la cessió de l’espai que
utilitzin.
Les entitats de fora de Sant Joan Despí amb activitat sense finalitat
lucrativa i que aportin un vessant cultural, esportiu i/o social, s’aplicarà
l’exempció total estudiant el criteri de comarca o del 50% en el
pagament del preu públic de cessió de l’espai, estudiant el criteri
d'innovació del tipus d’activitat per a la ciutat.
D’aquesta exempció queda exclosa la utilització d’altres elements que
comportin un cost extraordinari per al centre (consergeria fora
d’horari), que serà assumit pels organitzadors de l’activitat.
2.- Les empreses i les de promoció econòmica –viver d’empreses de
Sant Joan Despí- tindran una exempció del 50% del preu públic.
D’aquesta exempció queda exclosa la utilització d’altres elements que
comportin un cost extraordinari per al centre (consergeria fora
d’horari), que serà assumit pels organitzadors de l’activitat.
ANNEXOS
1.- Les entitats, associacions sense ànim de lucre de Sant Joan
Despí, comunitats de veïns/es del barri i serveis municipals, estaran
exempts del pagament del preu públic per la cessió de l’espai que
utilitzin.
D’aquesta exempció queda exclosa la utilització d’altres elements que
comportin un cost extraordinari per al centre (servei de consergeria
fora de l’horari del centre), que serà assumit pels organitzadors de
l’activitat.
2.- Les empreses i les de promoció econòmica –viver d’empreses de
Sant Joan Despí- tindran una exempció del 50% del preu públic.
D’aquesta exempció queda exclosa la utilització d’altres elements que
comportin un cost extraordinari per al centre (consergeria fora
d’horari), que serà assumit pels organitzadors de l’activitat.
Les tarifes d’aquest preu públic han estat aprovades per acord de la Junta de Govern
de data 3 d’abril de 2006 i modificades per acord de la Junta de Govern en sessió
celebrada el 28 de juliol de 2006, de data 27 de novembre de 2006, de data 26 de
setembre de 2011 i de data 3 d’octubre de 2016 i tal com queden redactades regiran
en aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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ANNEX 15
PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
FIRA COMERCIAL FIRA DESPÍ
IMPORT
TARIFA
EXPOSITORS LOCALS
Per cada M2 d’envelat aportat per l’organització
15,43
EXPOSITORS NO LOCALS
Per cada M2 d’envelat aportat per l’organització
38,94
DESFILADA DE MODA PER A COMERÇOS LOCALS NO
EXPOSITORS (aquest preu no tindrà descompte aplicable a comerç
46,30
associat)
Per un dia, cada M2 d’ocupació de via pública
(en cas d’aquells expositors que aporten les seves pròpies estructures
5,40
i envelats)
Els comerciants i empreses que estiguin associats a una associació
de comerciants del municipi gaudiran d’una bonificació del 20% en els
preus anteriors, sempre que compleixin els requisits següents:
1.- que l‘associació de comerciants a la qual pertanyin representi com
a mínim el 5% del cent total de comerços a Sant Joan Despí, prenent
com a referència el cens elaborat l’any 2014 amb un total de 857
comerços.
2.- s’haurà d’aportar declaració responsable de l’associació de
pertinença en la que consti el llistat de comerços associats.

Les tarifes d’aquest preu públic han estat aprovades per acord de la Junta de Govern
en sessió celebrada en data 28 de juliol de 2006, de data 31 de maig de 2010, de data
29 d’abril de 2013 i de data 20 de juny de 2016 i tal com queden redactades regiran en
aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 16
PREU PÚBLIC TEATRE ESCOLAR

CURS 2011/2012
Activitat

Tarifa €
3,00

Per cada alumne i sessió

Les tarifes d’aquest preu públic han estat aprovades per acord de la Junta de Govern
en sessió celebrada el 23 de febrer de 2009 i tal com queden redactades, regiran en
aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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ANNEX 17
PREU PÚBLIC PELS TALLERS DE GENT GRAN
CURS 2012/2013
Activitat

Tarifa €

TALLERS DE GENT GRAN ANUALS
PREU INSCRIPCIÓ A UN TALLER

20,00

Es farà un únic pagament per tot el curs 2012/2013, independentment dels horaris i
durada.

Les tarifes d’aquest preu públic han estat aprovades per acord de la Junta de Govern
en sessió celebrada el 18 de juliol de 2011 i modificades per acord de la Junta de
Govern Local de data 15 d’octubre de 2012 i tal com queden redactades, regiran en
aquest terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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ANNEX 18
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DELS VIVERS D’EMPRESES A SANT JOAN DESPÍ
TIPUS DE SERVEI
1. PREUS MENSUALS DESPATXOS
1.a. PRIMER ANY M2
1.b. SEGON ANY M2
1.c. TERCER ANY M2
2. COST MENSUAL SUBMINISTRAMENTS
2.a. DESPATXOS PETITS
* primer any
* segon any
* tercer any
2.b. DESPATXOS GRANS
* primer any
* segon any
* tercer any
3. PREUS FOTOCOPIES
4. PREUS ENCUADERNACIO
* fins a 25 fulls
* fins a 50 fulls
* fins a 75 fulls
5. PREUS SALA D’ACTES
* Dia sencer
* Mig dia
* Utilització mitjans àudio visuals (projector, ordinador, so)
S’aplicarà una bonificació del 50% a les empreses amb domicili
social o seu a Sant Joan Despí
S’aplicarà una bonificació del 75% a les empreses de Promoció
Econòmica o del Viver d’Empreses.
6. PREU/HORA SALES COWORKING
7. PREU/HORA SALES REUNIO
CONSIDERACIONS DE CARACTER GENERAL
* A tots els preus establerts els es d’aplicació el I.V.A. al tipus
del 18%
* Quan hi hagi raons benèfiques, culturals o d’interès públic que
ho aconsellin, amb l’emissió prèvia de l’informe corresponent
dels Director/a del Viver, es podrà acordar, mitjançant acord o
resolució de l’òrgan municipal competent, l’exempció total o
parcial dels preus esmentats.

TARIFA €
8,20
10,25
12,20

12,20
13,30
14,35
20,50
21,50
22,55
0,08
2,05
3,07
4,10
92,15
51,20
25,60

1,74
5,12

Les tarifes d’aquest preu públic han estat aprovades per acord del Ple Municipal en
sessió celebrada el 10 de març de 2011 i modificades per acord de la Junta de Govern
Local de data 30 de gener de 2012 i tal com queden redactades, regiran en aquest
terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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A N N E X 19
PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS I SERVEIS A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE
SANT JOAN DESPI
CURS 2013/2014
Activitat

Tarifa €

CLUB DE LECTURA
D’OCTUBRE 2013 A MAIG 2014
PREU INSCRIPCIÓ
-

15,00

es farà un únic pagament per tot el curs i es podrà sol·licitar prèviament
pagament fraccionat mensual de 5 €.
No es realitzarà devolució, excepte que es justifiqui per una causa major la no
assistència al club i sempre que no hagi superat l’assistència a 3 sessions.

Les tarifes d’aquest preu públic han estat aprovades per acord de la Junta de Govern
de data 30 de setembre de 2013 i, tal com queden redactades, regiran en aquest
terme municipal mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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