Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 50
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1r. Fonament i naturalesa
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen els textos anterior,
són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2n. Concepte
1.- Tenen consideració de preus públics les següents contraprestacions pecuniàries a què es
refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2.- En concret, s’estableixen els preus públics següents:
Servei Complex Esportiu Espai Blau
Servei Piscina exterior Municipal
Servei Llars d’Infants Municipals
Servei Departament Benestar Social
Servei Departament Cultura i Joventut
Servei Departament d’Esports
Servei de Comerç, Promoció econòmica i Turisme
Publicitat Ràdio Municipal
Utilització privativa o aprofitament especial Espais Municipals
Servei Prevenció incendis forestals
Servei de Formació i Ocupació
Servei d’Atenció a domicili i altres serveis assistencials
Servei de neteja de pintades de les façanes i mur d’edificis
Article 3r. Obligats al pagament
Estan solidàriament obligats al pagament :
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per la prestació del servei.
b) Els qui utilitzen, gaudeixen o aprofiten els serveis o activitats pels quals cal satisfer els
preus públics, encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència,
autorització o prestació.
c) L’aprofitament especial o utilització privativa del domini públic municipal derivat de la
utilització dels equipaments i instal·lacions municipals, destinats a la realització d’activitats
de caràcter cultural, docent, esportiu o anàleg.
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Article 4t. Naixement de l'obligació
1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de
l'activitat.
2. També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic encara que no hagi estat
autoritzat.
3. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Article 5è. Normes de gestió
El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment de la sol·licitud del
servei mitjançant una autoliquidació. Aquesta autoliquidació tindrà un termini de pagament de
10 dies naturals.
El preu públic pels serveis continuats, podran cobrar-se per rebut-liquidació mitjançant
domiciliació bancària o per liquidació.
L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions provisionals per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Un cop verificades les dades reals, es procedirà a la regularització pertinent.
L'Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament
dels preus acreditats.
Quan, per causes que no són imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei públic o
l'activitat administrativa no es presti o no es practiqui, el seu import es retornarà a qui ha fet el
dipòsit.
Es podran establir normes de gestió individualitzades per cada un dels serveis. Aquestes
normes s’establiran en cada un dels annexos d’aquesta ordenança.
Article 6è. Recaptació
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’Administració
municipal els exigirà pel procediment administratiu del constrenyiment amb meritació dels
recàrrecs i els interessos previstos a la Llei General Tributària.
Article 7è. Tarifes
1. Els preus públics que s’estableixen en aquest municipi són els que es consignen en els
annexos de la present Ordenança.
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2. 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.
3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públics que ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en la Llei.
4. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades, inclosa la falta de capacitat
econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei (com la
quantia o la intensitat de la utilització, l’època o el moment en què es produeix, etc.) i es pot
arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa
Disposició final.
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 20 d’octubre de 2020
entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o de derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

El secretari acctal.,

Vist i plau
l’alcaldessa,
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ANNEX 1
SERVEI DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL “ESPAI BLAU”
MODALITAT D’ACCÉS
ABONAT
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
ABONAMENT MENSUAL FAMILIAR
ADULT PARELLA (PER MEMBRE)
FAMILIAR TERCER MEMBRE
FAMILIAR QUART MEMBRE
FAMILIAR CINQUÈ MEMBRE
FAMILIAR MÉS DE CINC MEMBRES
ABONAMENT MENSUAL FAMÍLIES MONOPARENTALS
INDIVIDUAL
2 MEMBRES
3 MEMBRES
4 MEMBRES
5 MEMBRES
USUARI DE MIG DIA
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL 1/2 DIA
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

TEMPORADA 2019-20
QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

35,99 €
39,96 €
47,98 €
36,00 €

28,97 €
37,79 €
40,15 €
28,97 €

QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

39,96 €
39,96 €
39,96 €
39,96 €
39,96 €
QUOTA
MATRÍCULA
39,96 €
39,96 €
39,96 €
39,96 €
39,96 €

36,96 €
80,15 €
88,15 €
96,15 €
104,14 €
QUOTA
MENSUAL
36,27 €
42,46 €
50,23 €
58,08 €
65,93 €

QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

35,99 €
39,96 €
47,98 €
35,99 €

24,17 €
33,78 €
33,78 €
24,17 €

ACCESSOS PUNTUALS (excepte període estiu)
TIQUET D’ENTRADA
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT(26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
TIQUET DE 15 ACCESSOS
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
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ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
T-5
ACCESSOS
11,50 €
19,67 €
22,87 €
11,50 €

INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

68,60 €
34,51 €
T-10
ACCESSOS
23,00 €
39,35 €
45,73 €
23,00 €

MODALITATS PER ENTITATS, CLUBS, ASSOCIACIONS, ETC…
GRUP MÍNIM DE 15 PERSONES

GRUP 15

INDIVIDUAL

INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

34,51 €
59,02 €
68,60 €
34,51 €

2,30 €
3,94 €
4,56 €
2,30 €

QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

MODALITAT ABONAMENT COMERÇ I ALTRES COL·LECTIUS
ABONAMENT COMERÇ

JOVE (16 a 25 anys)
39,96 €
ADULT (de 26 anys a 64 anys)
47,98 €
ABONAMENT COMERÇ, COMERÇOS ADSCRITS A L’ACIR O L’UCER
JOVE (16 a 25 anys)
Gratuïta
ADULT (de 26 anys a 64 anys)
Gratuïta

26,24 €
26,24 €
CURS
2019-20
3,02 €
2,46 €
3,33 €
3,02 €

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS
INFANT 1 SESSIÓ (escoles bressol)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles del municipi)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles d’educació especial)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles de fora del municipi)
ACTIVITATS FÍSIQUES AQUÀTIQUES DIRIGIDES
INFANT TRIMESTRAL(de 5 mesos a 15 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
JOVE I ADULTS TRIMESTRAL(de 16 a 64 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
Preu/Curs tres sessions setmanals
TERCERA EDAT TRIMESTRAL(+ de 65 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals

26,24 €
26,24 €

ABONATS

NO ABONATS

23,23 €
39,23 €

63,63 €
87,61 €

31,23 €
47,23 €
55,24 €

63,63 €
95,62 €
111,61 €

16,04 €
24,03 €

39,64 €
59,64 €
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Preu/Curs tres sessions setmanals
ACTIVITATS FÍSIQUES ESPECÍFIQUES
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys)PREU TRIMESTRAL
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals

40,02 €

ABONATS
51,24 €
66,54 €

ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES EN SEC NO ABONATS
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys) PREU CURS TRIMESTRAL
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals

79,62 €

NO ABONATS
73,18 €
95,05 €

65,83 €
95,61 €

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Sessió de 30 minuts
Sessió de 50 minuts

ABONATS
30,24 €
38,88 €

NO ABONATS
34,54 €
47,50 €

SERVEI DE FISIOTERÀPIA ESPECIAL (PROMOCIONAL)
Sessió de 30 minuts
Sessió de 50 minuts

ABONATS
27,42 €
35,24 €

NO ABONATS
31,31 €
43,06 €

SERVEI DE BRONZEJAT

ABONATS

NO ABONATS

1 sessió de bronzejat

5,48 €

LLOGUER MENSUAL DE TAQUILLES
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE I ADULT (16 a 64 anys)
GENT GRAN (+ de 65 anys)
CLASSES PARTICULARS
1 o 2 persones
INFANT (5 mesos a 15 anys)
Descompte per abonats
JOVE I ADULT (16 a 64 anys)
Descompte per abonats
GENT GRAN (+ de 65 anys)
Descompte per abonats
3 o 4 persones
INFANT (5 mesos a 15 anys)
Descompte per abonats
JOVE I ADULT (16 a 64 anys)
Descompte per abonats
GENT GRAN (+ de 65 anys)

8,19 €

9,98 €
11,99 €
9,98 €
PREU 1
SESSIÓ

PREU 5
SESSIONS

28,67 €
25,79 €
24,55 €
22,24 €
20,48 €
18,38 €

122,83 €
110,55 €
102,22 €
92,12 €
92,12 €
82,91 €

32,75 €
29,48 €
28,67 €
25,79 €
24,55 €

143,31 €
128,98 €
122,83 €
110,55 €
102,36 €
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Descompte per abonats

22,09 €

92,12 €

ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT A LA SALA BLAVA AMB INFANTS DE 3 A 12 ANYS
INFANTS DE 3 A 12 ANYS
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals

ABONATS
23,23 €
39,23 €

NO ABONATS
63,63 €
87,61 €

LLOGUER D’ESPAIS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU
LLOGUER SALA BLAVA I ALTRES
Primera hora
Segona hora i successives
LLOGUER 1 CARRIL DE PISCINA
Preu hora

79,96 €
46,47 €
71,58 €

LLOGUER D'ESPAIS DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
ESPAI BLAU
LLOGUER ANUAL ESPAI PUBLICITARI
LLOGUER ANUAL ESPECIAL ESPAI PUBLICITARI
INSTAL·LACIÓ DE LES TANQUES
RETOLACIÓ DE TANQUES
Tipus Anunciant 1
Tipus Anunciant 2
Tipus Anunciant 3
Tipus Anunciant 4

392,38 €
326,00 €
111,69 €
119,15 €
147,14 €
151,90 €
179,84 €

ENTRADES PUNTUALS TEMPORADA D'ESTIU 2020
TARIFES VÀLIDES DE JUNY A SETEMBRE (OBERTURA PISCINES EXTERIORS)
ACCESSOS PUNTUALS
TIQUET D'ENTRADA (Tarifa vàlida període d’obertura piscines exteriors)
INFANT (a partir de 2 anys)
3,38 €
JOVE (16 a 25 anys)
5,58 €
ADULT (26 a 64 anys)
6,53 €
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
3,38 €
TIQUET DE 15 ACCESSOS (Tarifa vàlida període d’obertura piscines exteriors)
INFANT (a partir de 2 anys)
39,95 €
JOVE (16 a 25 anys)
66,99 €
ADULT (26 a 64 anys)
79,10 €
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
39,95 €
ACCESSOS PUNTUALS (PREUS VÀLIDS temporada d’estiu)
T-5 ESTIU
T-10 ESTIU
ACCESSOS
ACCESSOS
INFANT (a partir de 2 anys)
13,32 €
26,63 €
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

22,33 €
26,37 €
13,32 €

44,66 €
52,73 €
26,63 €

MODALITATS D’ACCÉS PER A L’ESTIU (TEMPORADA D’ESTIU)
ABONAMENT A TOTS ELS SERVEIS DE TOT EL DIA (QUOTA ÚNICA)
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

88,49 €
136,96 €
140,79 €
88,49 €

SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 1
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 2
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 3

ABONATS
NO ABONATS
37,59 €
44,22 €
39,25 €
46,17 €
26,98 €
31,00 €

BO DE 5 SESSIONS SERVEIS DE SALUT
Bo de 5 sessions de 30 minuts
Bo de 5 sessions de 50 minuts

ABONATS
125,65 €
164,85 €

SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT
Servei personalitzat de 2 de 30 minuts
Servei personalitzat de 3 de 30 minuts
Bo 5 Serveis personalitzats de 1h
Bo 2 Serveis personalitzats de 30 minuts

NO ABONATS
143,48 €
201,45 €
QUOTA
24,91 €
18,90 €
147,99 €
91,38 €

TARIFA ABONAMENT PER A ACOMPANYANTS
Abonament trimestral acompanyant 1 dia a la setmana
Abonament acompanyant 2 dies a la setmana
Tarja de proximitat

QUOTA

33,45 €
50,08 €
3,57 €

PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA ESPORT I SALUT (PAFES)
Preu activitat PAFES

73,11 € /trimestre

CASAL MULTIESPORTIU ESPAI BLAU
Tarifa setmanal Estades Multiesportives E B
Tarifa setmanal Aquaesport mig dia
Tarifa setmanal Aquaesport tarda

ABONATS
56,89 €
10,37 €
20,83 €

Servei d'acollida 1 hora setmanal
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Servei d'acollida 1 hora puntual
Servei d’àpats Aquaesport setmanals
Servei d’àpats Aquaesport puntual abonats
Servei d’àpats Aquaesport puntual no abonats

5,15 €
32,44 €
8,70 €
8,93 €

TARIFA MANTENIMENT MENSUAL
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

QUOTA
7,25 €
10,05 €
10,05 €
7,25 €
QUOTA
MENSUAL
11,70 €
15,22 €
16,18 €
11,70 €

TARIFA ABONAMENT D’UN SOL ÚS (persones ja abonades)
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
TARIFA ABONAMENT QUOTA MINI (nous abonaments)
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

QUOTA
MENSUAL
11,70 €
15,22 €
16,18 €
11,70 €

QUOTA
MATRÍCULA
13,46 €
13,46 €
13,46 €
13,46 €

TARIFA ESDEVENIMENT ESPORTIU
Tarifa A esdeveniment esportiu
Tarifa B esdeveniment esportiu
SERVEI DE PÀDEL
LLOGUER PISTES DE PÀDEL
ABONAT
NO ABONAT
LLUM
LLOGUER MATERIAL PÀDEL
LLOGUER DE PALA
LLOGER POT DE 3 PILOTES
LLOGUER PALA I POT DE 3 PILOTES
BO LLOGUERS
BO INDIVIDUAL LLOGUERS 10 + 1 H NO ABONATS
TARIFA JORNADA DE TORNEIG 6 H

TARIFA
7,86 €
9,61 €
TEMPORADA 2019-20
PREU PER
PREU HORA
PERSONA
12,23 €
3,05 €
19,22 €
4,76 €
2,62 €
2,62 €
PREU HORA
MATERIAL
1,74 €
1,74 €
2,72 €
PREU BO
48,09 €
PREU TORNEIG 6
H
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ABONAT
NO ABONAT
1 HORA ABONAT PROMOCIONAL

6,72 €

6,53 €
8,51 €
1,68 €

2 HORA ABONAT PROMOCIONAL

10,57 €

2,64 €

MODALITAT ABONAMENT CLUBS ESPORTIUS
(waterpolo)
Esportista clubs

PREU HORA
17,47 €

Notes específiques annex 1:
1) La tarifa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a) En el moment de procedir a la matrícula o contractació de serveis
b) En el moment d’accedir a les instal·lacions
Per als exercicis següents al de l’alta en el registre d’abonats, l’acreditament de la tarifa es
produeix el dia primer de cada any.
El pagament de les tarifes s’efectuarà pels usuaris directament al concessionari.
2) En el cas dels abonaments i activitats trimestrals i els lloguers mensuals i anuals, aquests
preus es podran aplicar per la totalitat del temps contractat o bé per la fracció corresponent si el
període ja s’ha iniciat
3) Beneficis fiscals
Amb l’objectiu del retorn d’antics abonats en el moment que es vulgui tornar a abonar disposarà
de:
Matrícula gratuïta
Mig mes gratuït (50% de descompte en la primera mensualitat)
Requisits:
- Corrent de pagament
- Més d’un any d’antiguitat al centre
- No haver-se donat de baixa durant els últims 6 mesos
- Compromís de permanència mínima de 3 mesos
4) En el cas que no hagi augment de l’IPC, i per tant, les tarifes no s’hagin d’augmentar, seran
vigents les aprovades per cada temporada i fins finalitzar l’any natural del mateix any, per tant,
seran vigents fins 31 de desembre
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ANNEX 2
SERVEI PISCINA EXTERIOR MUNICIPAL
Concepte
Entrades individuals
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 a 25 anys)
Adults (de més de 25 anys )
Pensionistes*
Abonaments (15 entrades )
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 fins a 25 anys)
Adults (de més de 25 anys )
Pensionistes*
Carnet mensual d'usuaris de la piscina
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 a 25 anys)
Adults (més de 25 anys )
Pensionistes*
Carnet d'abonament temporada piscines exteriors. (de l’11 de juny al
11 de setembre)
Infantil (fins a 15 anys )
Juvenil (de 16 fins a 25 anys)
Adults (de més de 25 anys )
Pensionistes*
Preu tarja abonat per l'usuari

Tarifa
2,00 €
2,60 €
3,20 €
1,70 €
22,70 €
31,48 €
40,15 €
19,30 €
34,00 €
41,15 €
48,45 €
28,90 €

75,00 €
80,00 €
85,00 €
40,00 €
3,25 €

PENSIONISTES* Acreditant a la instal·lació una minusvàlua de més d’un 60%.
Notes específiques annex 2:
1) Gaudiran d’entrada gratuïta aquells grups organitzats amb motiu d’esplais, campus esportius
i similars, que pertanyin a entitats sense ànim de lucre, i que estiguin registrades en el Registre
Municipal d’Entitats. El sistema per sol·licitar-ho serà mitjançant instància amb un mes
d’antelació, on s’especificarà, els dies i hores sol·licitats, quantitat d’usuaris i edats, i el nom i
cognoms i DNI dels monitors responsables dels grups. A més, s’haurà de dur una còpia de
l’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat. El servei d’Esports revisarà les dades, i les
enviarà a l’empresa concessionària, qui serà l’encarregada de posar-se en contacte amb els
interessats per coordinar les autoritzacions i els horaris. El Servei d’Esports, es reserva el dret
de poder canviar i o anul·lar els horaris sol·licitats per raons de seguretat dels usuaris
2) Gaudiran d’entrada reduïda en un 50% aquells grups organitzats amb motiu d’esplai o
similars, que pertanyin a entitats, sense ànim de lucre, de fora del municipi.
3) Tots aquests preus inclouen l'IVA.
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ANNEX 3
SERVEI DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Concepte
Llar d’Infants l’Espígol, els Tres Pins i el Cargol
Despeses d’inscripció i material (1 pagament per curs)
Quota mensual d’escolarització (de setembre a juny) (1)
Quota mig mes (2)
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, preu diari si es fan més de
10 àpats al mes)
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, preu diari si es fan fins a 10
àpats al mes)
Quota del servei de menjador lactants (preu diari si es fan més de 10 àpats
al mes)
Quota del servei de menjador lactants (preu diari si es fan fins a 10 àpats
al mes)
Quota mensual del servei ampliat de matí (de 7.45h a 9h)
Quota diària del servei ampliat de matí (3)

170€
170€/mes
85€/mes
6,76€/dia
7,32€/dia
5,07€/dia
5,49€/dia
27,04/mes
4€/dia

(1) El mes de juliol és gratuït. Els sol·licitants de bonificació del servei de llar d'infants podran
demanar a la direcció del centre el pagament en dues quotes.

Aquesta quota és d’aplicació en els casos que la família formalitza la matrícula fora de
termini i una vegada iniciat el curs i sempre que es correspongui a 9 o menys jornades escolars
(només el mes d’inici d’escolarització de l’infant).

(2)

Només es podrà fer ús del servei ampliat de matí de manera esporàdica 5 dies al mes com a
màxim.

(3)

Notes específiques annex 3:
1) Les persones en situació de risc d’exclusió social podran sol·licitar a Serveis Socials
municipals un ajut per a l’assistència a les llars d’infants municipals i/o menjador segons indiqui
el projecte d’ajuts escolars, assistència a la llar d’infants i/o menjador Tegar, activitats
extraescolars i de suport vigent.
2) Els alumnes amb més de dos rebuts impagats perdran el dret de la plaça escolar que ocupen,
sense perjudici d’allò que diu el punt 1.
3) Beneficis Fiscals
3.1.- S’estableix una subvenció per als infants, determinada pels ingressos nets anuals de la
unitat familiar i el nombre de membres que la composen.

Núm. Membres Unitat
Familiar
2
3

Menys de

RENDA FAMILIAR
Fins a

Fins a

Mes de

26.782,92€
33.478,92€

26.782,92€
33.478,92€
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4
5 o més
Quota escolarització
s/Barem
Quota escolarització
s/Barem amb condicions
especials (*)
Quotes mig mes
Quota menjador
(dinar+berenar) si es fan
més de 10 àpats al mes
Quota menjador
(dinar+berenar) si es fan
fins a 10 àpats al mes
Quota menjador lactants
(preu diari si es fan més de
10 àpats al mes)
Quota menjador lactants
(preu diari si es fan fins a 10
àpats al mes)

25.807,60€
29.494,40€

29.179,96€
33.348,70€

33.139,55€
37.874,10€

37.496,52€
42.852,24€

37.496,52€
42.852,24€

85,00€/mes

102,00€/mes

119,00€/mes

136,00€/mes

170,00€/mes

80,75€/mes
42,50€/mes

96,90€/mes
51,00€/mes

113,05€/mes
59,50€/mes

129,20€/mes
68,00€/mes

161,50€/mes
85,00€/mes

3,38€/dia

4,06€/dia

4,73€/dia

5,41€/dia

6,76€/dia

3,66€/dia

4,39€/dia

5,12€/dia

5,86€/dia

7,32€/dia

2,54€/dia

3,04€/dia

3,55€/dia

4,06€/dia

5,07€/dia

2,75€/dia

3,29€/dia

3,84€/dia

4,39€/dia

5,49€/dia

(*) Si compleix alguna de les condicions que s’enumeren a continuació:
•
Infant amb dictamen de Necessitat Educativa Específica
•
Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant escolaritzat a la
llar d’infants i/o germans de l’infant.
•
Germans bessons o 2n germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars
d’infants municipals.
•
Família nombrosa i les seves equiparacions segons l’article 2 de la Llei 40/2003
del 19 de novembre de 2003.
•
Sol·licitants de beca que hagin estat declarats víctimes de violència masclista.
3.2.- Per gaudir de la subvenció, s’hauran de complir els requisits que fixen les Bases per a
l’atorgament d’ajuts a l’escolarització i als menjadors de les llars d’infants municipals vigents, i
presentar la documentació en el període establert a la convocatòria.
3.3.- Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials, es
faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de
renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al
100% de les respectives quotes.
4. Durant els períodes de baixa temporal justificada, l’usuari/a haurà de fer efectiu el 50% de la
quota d’escolarització que li resulti d’aplicació. Per acollir-se a aquest benefici, s’ha de
presentar a la direcció de la llar d’infants un informe mèdic que acrediti la necessitat de no
assistència a la llar d’infants. El període mínim de baixa temporal ha de ser d’un mes i el
màxim, de dos mesos
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ANNEX 4
SERVEI DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL
A) Productes servei de bar Casal d’Avis Ribes i les Roquetes
Producte

Preu Soci / Jubilat Resta
/
Prejubilat
/
Pensionista

Aigua
Anís copa
Barreja
Bikini
Biter sense alcohol
Cacaolat
Cafè
Cafè amb llet
Cafè descafeïnat
Cafè descafeïnat amb llet
Capuccino
Cigaló conyac / anís
Cigaló Whisky
Cigaló "Gotetes"
Cava (ampolla)
Cervesa mitjana
Cervesa mitjana sense alcohol
Cervesa quinto
Cervesa quinto sense alcohol
Clara cervesa amb llimona
Conyac copa
Cuba Libre ginebra/ron
Cuba Libre whisky
Entrepà fred
Galetes
Gaspatxo
Infusions
Llet
Magdalena petita
Moscatell gran
Moscatell petit
Most gran

0,60 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,60 €
0,75 €
0,60 €
0,85 €
0,90 €
1,20 €
1,40 €
1,15 €
4,65 €
1,30 €
1,00 €
1,10 €
0,85 €
0,85 €
1,25 €
2,85 €
3,10 €
1,50 €
0,45 €
0,65 €
0,65 €
0,70 €
0,60 €
1,15 €
1,05 €
2,05 €
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1,55 €
1,55 €
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1,25 €
1,05 €
1,25 €
1,55 €
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3,10 €
2,80 €
4,85 €
2,35 €
1,40 €
2,00 €
1,10 €
1,05 €
3,00 €
3,95 €
4,20 €
1,70 €
0,70 €
0,75€
0,95 €
1,20 €
0,80 €
2,55 €
2,35 €
2,45 €
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Most petit
Nestea / Tònica / Vichy Catalán
Olives
Orxata
Pastes
Patates fregides / Fruits secs
Refresc
Sucs
Tallat
Tallat descafeïnat
Tapa embotit, formatges
Tapes vàries
Pintxo varis
Té amb llet
Truita
Vermut
Vi (ampolla)
Vi gran
Vi petit
Xupito conyac
Xupito Whisky
Menú

1,95 €
1,00 €
0,90 €
1,10 €
0,75 €
0,95 €
0,95 €
0,95 €
0,65 €
0,70 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
0,70 €
1,90 €
1,80 €
3,50 €
0,95 €
0,85 €
1,25 €
1,40 €
5,20 €

2,15 €
1,45 €
1,10 €
1,65 €
1,15 €
1,15 €
1,65 €
1,65 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
0,75 €
1,15 €
2,20 €
3,10 €
3,70 €
2,45 €
2,25 €
3,80 €
4,00 €
5,90 €

B) Centre obert les Roquetes / Centre Obert Ribes
Cost del servei
Activitat natació

10,00 €/curs
20,00 €/curs

C) Sessions de fisioteràpia a l’Espai Lúdic i de Salut dels nuclis de Ribes i les Roquetes
Quota mensual (1 hora setmanal)

5,00 €
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ANNEX 5
SERVEI DEPARTAMENT DE CULTURA I JOVENTUT
A) Fotocòpies, impressions i gravacions
1 targeter de 25 fotocòpies
1 targeter de 50 fotocòpies
1 targeter de 100 fotocòpies
Gravació en CD-Rom
USB
Auriculars
Impressió d’Internet en color per full
Impressió d’Internet en blanc i negre per full

2,15 €
4,00 €
6,80 €
0,50 €
3,00 €
2,00 €
0,40 €
0,10 €

Quotes establertes per la Diputació de Barcelona, que es recapten i s’ingressen en un compte
assignat a tal efecte
B) Figures de Plom dels Balls Populars (Festes Majors Ribes i Roquetes)
Ball de cintes de Roquetes, per unitat
Gegants de Ribes, per unitat
Drac de Ribes, per unitat
Ball de bastons de Ribes

32,00 €
54,00 €
42,60 €
32,00 €

C) Servei de préstec interbibliotecari
Préstec interbibliotecari: per cada document
1,50 €
Quotes establertes per la Diputació de Barcelona, que es recapten i s’ingressen en un compte
assignat a tal efecte
D) Carnet de Biblioteca
Per carnet:
1,00 €
Pel tràmit de duplicitat de l’esmentat carnet, s’estableix l’exempció del 100% de l’import en cas
de robatori, sempre i quan s’hagi produït la denuncia formal a les dependències de l’autoritat
competent.
Quotes establertes per la Diputació de Barcelona, que es recapten i s’ingressen en un compte
assignat a tal efecte
E) Cursos formatius o lúdics d’activitats de diferents tipus en l’àmbit dee Cultura i
Joventut
El cost total del curs o taller a realitzar, dividit pel número d’alumnes mínims.
F) Tarifes bars autoritzats per actes públics organitzats per l’Ajuntament
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Aigua
Refresc / cervesa / Suc / Copa de cava
Beguda energètica
Combinat
Combinat Especial
Patates xips
Sabre de Sant Pau
Xocolata desfeta

1,00 €
1,50 €
2,00 €
4,50 €
5,50 €
2,00 €
1,00 €
3,00 €

G) Tarifes anuncis al programa de festes
1/6 de pàgina (horitzontal o vertical)
1/3 pàgina (horitzontal o vertical)
½ pàgina (horitzontal o vertical)
Pàgina sencera
Aparició al llistat de col·laboracions

60,00 €
120,00 €
180,00 €
350,00 €
18,00 €

H) Tarifes entrades, samarretes i servei de guarda-roba actes públiques organitzats per
l’Ajuntament
Entrada genèrica activitat de petit format (fins a 300 pax aforament)
Modalitat entrada activitat de mitjà format (fins a 600 pax aforament)
Modalitat entrada activitat de gran format (entre 600 i 1000 pax aforament)
Modalitat entrada activitat de gran format amb serveis complementaris inclosos
(entre 600 i 1000 pax aforament)
Servei de guarda-roba
Inscripció Rua Summer
I)

5,00 €
10,00 €
15,00 €
25,00 €
1,00 €
5,00 €

Tarifes en participació mostres culturals organitzats per l’Ajuntament

Fiança participació esdeveniment
A.- Stand
B.- Carpa
C.- Carpa
D.- Carpa
E.- Carpa
Lloguer d’una taula
Lloguer d’una cadira

20,70 €
600,00 €
187,00 €
120,00 €
70,00 €
25,00 €
7,50 €
1,25 €

J) Tarifes per a publicacions edites per l’Ajuntament
Per cada llibre per al públic
Per cada llibre per al distribuïdor

15,00 €
12,00 €

K) Bar Cafeteria del Centre Cívic L’Esplai de les Roquetes
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Beguda:
Mitjana (estrella, amstel, sense alcohol)
Amstel radler
Quinto estrella
Heineken
Fanta i Trina (taronja i llimona)
Aquarius
Nestea
Coca Cola (normal i zero)
Vichy
Redbull
Monster
Aigua petita
Aigua gran
Cacaolat
Bitter Kas
Tònica
Sucs
Ampolla Vi (Rioja i Verdejo)
Ampolla Cava
Copa Vi
Copa Cava
Cubatas
Xupito
Cafès i Infusions
Cafè
Cafè amb gel
Tallat
Cafè amb llet
Infusions
Xocolata
Entrepans
Fuet
Pernil York
Pernil Serrano
Pernil Ibèric
Formatge
Formatge Manxego
Xoriço i Salxixon Ibèric
Tonyina
Vegetal tonyina
Vegetal pit pollastre
Llom
Bacon
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat

1,30 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,50 €
1,80 €
1,80 €
0,70 €
1,00 €
1,50 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
5,00 €
7,00 €
1,00 €
1,40 €
3,00 €
1,40 €
0,95 €
1,00 €
1,00 €
1,15 €
1,10 €
1,50 €
2,50 €
2,40 €
2,70 €
4,00 €
2,40 €
4,00 €
2,70 €
2,50 €
2,70 €
3,00 €
2,80 €
2,70 €
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Truita francesa
Frankfurt
Salsitxa País
Hamburguesa
Xistorra
Bikini
Pinxos
Tapes
Puntillitas
Sevillanos
Xocos
Sèpia
Braves
Carrillera
Callos
Seitons Vinagre
Gambes salades
Bacallà arrebossat
Croquetes de pollastre
Croquetes de bacallà
Ensaladilla Rusa
Pernil Ibèric
Formatge curat
Ensalada de patates
Pintxitos
Salpicó de marisc
Gelats
Bombons (xocolata, xocolata blanc i almendrado)
Calipo de sabors
Corneto (nata, llimona, vainilla i xocalata)
Corneto torrò
Sandwich nata
Sandwich duo

2,60 €
2,20 €
3,00 €
2,70 €
2,70 €
1,75 €
3,70 €
5,00 €
7,00 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €
3,50 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
1,00 €
6,00 €
1,10 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,00 €
1,10 €

L) Venda productes antics biblioteques
Llibres de format estàndard i àlbums il·lustrat per a infants
Llibres de butxaca per a infants
Revistes
CD
DVD

5,00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
3,00 €

Quotes establertes per la Diputació de Barcelona, que es recapten i s’ingressen en un compte
assignat a tal efecte
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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M) Venda productes promocionals biblioteques
Samarretes imatges gènius
10,00 €
Bosses promocionals gènius
1,50 €
Quotes establertes per la Diputació de Barcelona, que es recapten i s’ingressen en un compte
assignat a tal efecte
Notes específiques annex 5:
1) Tots aquests preus inclouen l'IVA.
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ANNEX 6
SERVEI DEPARTAMENT D’ESPORTS
A) Cursos Natació Estiu
Cursos natació estiu, quota mensual:

29,64 €

B) Preus servei de bar del Pavelló Miquel Meca Torres de les Roquetes, del Pavelló de
Ribes, de les Pistes de Bosc d’en Plaça i Camp de futbol de Ribes, del Camp de Futbol
Municipal de les Roquetes, de les piscines exteriors de Ribes, de les pistes de tennis i
piscines exteriors Les Roquetes i de les Pistes de tennis de Ribes Can Macià

Begudes
Cervesa mitjana
Cervesa quinto
Cervesa quinto sense alcohol
Cervesa sense alcohol
Cervesa vol damm
Sense gluten damm
Cervesa barril gerra
Canya petita got petit
Canya mitjana got mitja
Canya gran got gran
Clara gran
Clara petita
Aigua petita 33cl
Aigua gran 1,5 l
Vichy
San pellegrino
Bitter kas
Tonica
Nestea
Aquarius
Gasosa
Coca cola
Coca cola zero
Fanta taronja-llimona
Sucs
Suc natural
Suc brik
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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1,70 €
1,20 €
1,30 €
1,80 €
2,25 €
2,20 €
2,60 €
1,30 €
1,60 €
1,90 €
1,75 €
1,50 €
0,80 €
1,20 €
1,75 €
2,40 €
1,60 €
1,50 €
1,75 €
1,75 €
1,60 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,60 €
2,25 €
1,40 €
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Powered

2,20 €

Redbull
Monster
Copa vi blanc
Copa vi rosat
Copa vi negre
Tinto de verano
Copa rioja

2,50 €
2,00 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,30 €

Copa cava
Copa veranza
Vermuth
Ampolla de vi
Ampolla rioja
Ampolla de cava
Ampolla de vi rosat
Ampolla de veranza
Cardhu
Whisky gel
Xupito whisky
Xupito cardhu
Xupito
Combinat vodka
Bayles gel
Copa conyac
Copa mascaro
Copa ron pujol
Copa torres 10
Jack daniels gel
Xupito jack
Combinat ron
Combinat bacardi
Combinat gordon
Combinat beefeeter
Combinat especial
Combinat de wishky
Cafès i infusions
Cafè amb llet
Cafè expressso
Cafè expressso doble
Piccoccino
Irish coffee
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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2,00 €
2,00 €
1,80 €
2,50 €
10,00 €
11,50 €
12,50 €
10,00 €
8,00 €
5,70 €
3,20 €
1,80 €
2,70 €
1,50 €
5,00 €
3,40 €
1,80 €
2,20 €
1,60 €
2,60 €
4,00 €
2,20 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,00 €
1,30 €
1,10 €
1,60 €
0,40 €
4,80 €
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Baileys coffee

4,80 €

Cafe america
Tallat
Cigalo
Cigalo whisky
Licor de cafe
Capuchino
Ciocolata calda

1,40 €
1,20 €
1,80 €
1,90 €
4,50 €
1,60 €

Cafè moka
Got de llet
Infusions i te
Cacaolat
Aperitius
Patates xip, doritos, campesinas, bocabits..
Crispetes
Rissos
Triskys
Match ball
Risketos
Olives
Olives farcides
Escopinyes
Pa de pipes
Entrepans-hamburgueses-pizzes
Pizzes
Entrepans freds
Entrepans calents
Entrepà pa de coca mini
Entrepà pa de coca mitja
Entrepà pa de coca xxl
Flauta embotit
Flauta pernil salat
Vegetal de tonyina
Frankfurth
Frankfurth america
Cervela americana
Cervela
Super cervela
Brakswurt america
Bikini
Entrepà mallorquí
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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2,60 €
1,60 €
1,00 €
1,50 €
1,60 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,60 €
0,75€/un
6,00 €
1,20 €
9,00 €
3,00 €
3,50 €
3,00 €
4,50 €
7,50 €
2,00 €
2,25 €
3,50 €
3,30 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
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Entrepà pernil iberic

6,50 €

Entrepà pernil pais
Entrepà xoriço
Entrepà llom adobat
Entrepà fuet
Entrepà formatge
Entrepà pernil dolç
Entrepà tonyina

3,25 €
3,00 €
3,30 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

Entrepà llom formatge
Entrepà bacó formatge
Entrepà salsitxes
Entrepà botifarra
Entrepà truita
Entrepà pikanswurt
Entrepà bacó
Vegetal de pollastre
Entrepà de botifarra de pages
Entrepà de llom
Entrepà llom amb formatge ( repetit fila 24)
Hamburguesa
Hamburguesa mitjana 1,70 hamburguesa total (enciam, tomaquet, ceba i
formatge)
Hamburguesa especial (enciam, tomaquet, ceba, ou, pernil i formatge)
Hamburguesa xxl
Hamburguesa xxl especial casa
Torrada pa de coca mediterrània
Torrada pa de coca catalana
Torrada pa de coca occidental
Torrada pa de coca mexicana
Torrada pa de coca ribes
Torrada pa de coca garraf
Torrada pa de coca botifarra brasa
Torrada pa de coca vegetal
Menús
Plat combinat
Menú paella
Menú aniversari
Menú barbacoa
Menú diari
Menú dissabtes i diumenges
Dolços
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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4,00 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
5,50 €
7,00 €
8,00 €
4,75 €
3,75 €
5,00 €
5,75 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,75 €
5,50 €
10,50 €
5,50 €
9,50 €
12,00 €
16,50 €
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Toblerone, kitkat,oreo

2,00 €

Ou xocolata kinder
Donut i donut xocolata
Magdalena
Brownie
Pastes o galetes
Tiramisú
Panacotta

1,50 €
1,25 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
5,00 €

Pastís de poma
Pastís de pastanaga
Flip dip
Donetes
Xicarrons
Croissant
Croissant xocolata
Gelats
Gelats gel
Gelats
Maxibon
Fun

4,20 €
4,50 €
4,50 €
1,50 €
2,20 €
1,60 €
1,00 €
1,30 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €

Fantasmikos
Extreme
Cons
Llaminadures
Bazooka
Llaminadures unitats
Smarties
Llaminadures bossa
Pipes
Kinder bueno
Tapes
Braves
Salmó marinat
Cargols
Cartutx fregides
Fregides racio
Rostes
Calls
Rabes
Calamars romana
Calamarsets
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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1,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,00 €
1,50 €
1,00 €
4,50 €
7,50 €
8,00 €
1,50 €
3,00 €
5,00 €
6,00 €
4,50 €
4,00 €
5,00 €
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Sevillanos

7,00 €

Seitons
Croquetes de pollastre
Porquet
Aletes de pollastre
Broquetes
Mandonguilles
Morro

5,50 €
4,50 €
8,50 €
5,00 €
5,00 €
7,00 €

Pernil iberic
Pernil pais
Truita de patates
Sipia
Bombes
Bunyols de bacalla
Fingers de pollastre
Nuggets
Crestes
Banderilles

4,00 €
14,00 €
8,00 €
4,00 €
8,50 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €
3,75 €
3,00 €
0,50 €

Notes específiques annex 6:
1) Tots aquests preus inclouen l'IVA.
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ANNEX 7
SERVEI DE COMERÇ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
A) Rutes dels cellers en mini bus
Recorregut turístic visita cellers

8,00 €

B) Rutes turisme i visites guiades
Rutes turístiques guiades nens (de 5 a 12 anys)
Rutes turístiques guiades adults (a partir 13 anys). Per majors de 65 anys,
famílies nombroses i membres del Cercle d’amics/Voluntaris dels Parcs
Naturals (*)
Rutes temàtiques amb tast i/o teatralitzades (**)

2,00 €

3,00 €
5,00 €

Gratuït per menors de 5 anys
*) Bonificació 10% Per majors de 65 anys, famílies nombroses i membres del Cercle
d’Amics/Voluntaris dels Parcs Naturals
**) Descompte 50% per nens de 5 a 8 anys
C) Venda jocs cartes festes populars Sant Pere de Ribes
1 Unitat

3,50 €

D) Venda quaderns patrimoni del Garraf
1 Unitat

3,50 €

E) Preus d’inscripció, per espai ocupat, mobiliari i assegurança per la participació a les
fires de Promoció Econòmica
1) Preu inscripció fira
2) Tiquet 3 tastets amb copa Agromercat:
3) Tiquet 3 tastets de l’Agromercat
4) Venda plaques de cava
5) Venda de tiquets Activitat degustació
6) Tiquet 3 tastets amb copa Mercat del Cava i la Tapa
7) Tiquet 3 tastets del Mercat del Cava i la Tapa

100,00 €
5,00 €
3,00 €
1,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €

F) Venda d’elements de promoció turística
Barret “Americanos de Ribes”, per unitat:
Quadren “Indians. Xarxa de Municipis Indians”, per unitat:
Copa productes de la terra, per unitat:

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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2,00 €
12,00 €
2,00 €
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G) Preus per l’allotjament empresarial i lloguer sales
Espai modalitat Cowork (MÒDULS). Preu per mòdul:
Primer any d’ocupació
Segon any d’ocupació
Tercer any d’ocupació
Quart any d’ocupació
Espai modalitat centre empreses = Despatxos
Despatx
m2
Primer any
Segon any
D1
11,57
gratuït
150€/mes
D2
10,98
gratuït
150€/mes
D3
12,53
gratuït
150€/mes
D4
6,33
gratuït
125€/mes

Gratuït
75,00€/mes
100,00€/mes
125,00€/mes

Tercer any
175€/mes
175€/mes
175€/mes
150€/mes

Preu Lloguer sales
Sales de reunió

Quart any
200€/mes
200€/mes
200€/mes
175€/mes

5,00€/hora

H) Transport a la demanda
Cost trajecte TAD
9,00€

Tarifa usuari / Trajecte
1,00€

Cost Ajuntament / Trajecte
8,00€

Notes específiques annex 7:
1) Tots aquests preus inclouen l'IVA

Ajuntament Sant Pere de Ribes
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ANNEX 8
PUBLICITAT A LA RÀDIO MUNICIPAL
Concepte:

Tarifa

Producció / Enregistrament de la Falca: (preu únic). Aquesta tarifa només s'aplicarà
en els casos que la producció vagi a càrrec de l'emissora
Falca – missatge de 20 segons c/u
Falca – missatge de 40 segons c/u
Falca – missatge de 60 segons c/u

7,80 €
3,38 €
4,42 €
8,90 €

Notes específiques annex 8:
1) Tots aquests preus inclouen l'IVA.
2) Bonificacions
Amb la voluntat de promocionar el comerç urbà i de proximitat i l’associacionisme d’aquest
sector econòmic, els establiments comercials i empresaris amb domicili al municipi que formin
part i estiguin adherits a alguna de les Associacions de Comerciants i Empresaris existents
(ACIR i UCER) o qualsevol altra de nova creació es beneficiaran de la bonificació que es
detalla a continuació, a l’hora de contractar un paquet de falques:
Paquet de 20 falques: 7% de bonificació
Paquet de 40 falques: 10% de bonificació
Paquet de 60 falques: 15% de bonificació

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
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ANNEX 9
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL ESPAIS MUNICIPALS
A) Instal·lacions esportives municipals
A.1. Pavelló cobert de Ribes i les Roquetes.
CONCEPTE
Tarifa normal pista sencera interior pavelló o
exterior coberta (persones físiques amb finalitat
privada / empreses amb finalitats privades)
Pista sencera per festa aniversari
Tarifa normal pista sencera interior pavelló o
exterior coberta (persones físiques amb finalitat
privada / empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal mitja pista (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal mitja pista (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer o pista exterior
coberta per a activitat esportiva sense cobrament
d’entrada (persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
esportiva amb cobrament d’entrada (persones
físiques amb finalitat privada / empreses amb
finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
esportiva sense cobrament d’entrada organitzades
per entitats sense ànim de lucre no subjectes a les
exempcions fixades a l’Article 4
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
esportiva amb cobrament d’entrada organitzades
per entitats sense ànim de lucre no subjectes a les
exempcions fixades a l’Article 4
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat no
esportiva (concerts, espectacles) sense cobrament
d’entrada (persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat no
esportiva (concerts, espectacles) amb cobrament
d’entrada (persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat no
esportiva sense cobrament d’entrada organitzades
per entitats sense ànim de lucre no subjectes a les
exempcions fixades a l’Article 4

TEMPORALITZACIÓ
Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Sense llum
2 hores
Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Amb llum
Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Sense llum
Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Amb llum
Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

TARIFA
33,00 €
65,00 €
42,00 €
16,00 €

25,00 €

230,00 €

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

1.080,00 €

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

180,00 €

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

220,00 €

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

500,00 €

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

1.400,00 €

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

190,00 €
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Tarifa normal pavelló sencer per a activitat no
esportiva (concerts, espectacles) amb cobrament
d’entrada organitzades per entitats sense ànim de
lucre no subjectes a les exempcions fixades a
l’Article 4
Tarifa reduïda per la pista interior per llogar la
instal·lació de dilluns a divendres més de 3 hores
al dia. Respectant les hores de les entitats del
pavelló.
Tarifa reduïda pista interior pavelló per lloguers
continus de més de 2 dies a la setmana, per un
compromís de mínim 3 mesos.

Preu per a ocupacions de 7
a 24 hores

230,00 €

Preu per a ocupacions de
més de 3 hores diàries dins
a 7 hores
de dilluns a divendres

400,00 €
mensuals

Preu per hora per a usos
esportius programats.
Ocupació de més de 2
hores setmanals amb
compromís de 3 mesos.
Amb llum

20 €

A.1.1. Annex Pavelló Ribes: Pista exterior coberta.
CONCEPTE
Ús no esportiu sense llum
Ús esportiu amb llum
Ús no esportiu (Concert / espectacle) sense llum
Ús no esportiu (Concert / espectacle) amb llum
Per ús esportiu o no, complementari de l’activitat
del servei de bar per la dinamització de
l’equipament i del servei de bar.

TEMPORALITZACIÓ

TARIFA

Preu / hora
Preu / hora

50,00 €
65,00 €

Preu / dia
Preu / dia

600,00 €
750,00 €

Sempre que no hi hagi
activitat per part de les
entitats sense ànim de
lucre.

Gratuït

A.1.2. Annex Pavelló Roquetes: Pista exterior descoberta.
CONCEPTE
Tarifa normal pista sencera sense llum
Tarifa normal pista sencera amb llum
Tarifa normal mitja pista sense llum
Tarifa normal mitja pista amb llum
Per ús esportiu o no, complementari de l’activitat
del servei de bar per la dinamització de
l’equipament i del servei de bar.

TEMPORALITZACIÓ

TARIFA

1 hora
1 hora

20,00 €
25,00 €

1 hora
1 hora

15,00 €
20,00 €

Sempre que no hi hagi
activitat per part de les
entitats sense ànim de
lucre.

Gratuït

A.1.3. Annex Pavelló de les Roquetes: Pista de frontó
CONCEPTE
Lloguer 1 hora
Lloguer 1 hora amb llum
Lloguer anual Associació Frontó Roquetes
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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A.2. Camp de futbol Ribes i les Roquetes. Gespa artificial.
Tarifa especial del camp de futbol (usos regulars de tota la
temporada esportiva i/o d’entitats amb conveni amb l’Ajuntament de
Gratuït
Gratuït
Sant Pere de Ribes, usos escolars i dels cossos de seguretat)
Camp de futbol 7
Sense llum
Amb llum
1 hora
70,00 €
80,00 €
Abonament 10 hores
565,00 €
645,00 €
Camp de futbol 11
Sense llum Amb llum
2 hores
220,00 €
260,00 €
Abonament 10 hores
1.775,00 €
2.100,00 €
Utilització com espai polivalent per concert o espectacle
1.500,00 €
A.3. Pistes esportives Bosc d’en Plaça
Pistes esportives Bosc de Plaça
Tarifa especial per a qualsevol de les pistes (usos regulars de tota
la temporada esportiva i/o d’entitats amb conveni amb l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, usos escolars i dels cossos de seguretat)
Utilització activitat esportiva qualsevol de les pistes,
1 hora
Abonament 10 hores
Utilització de qualsevol de les pistes, per activitats no esportives per
sessió diària i pista, per:
1 hora o fracció amb caràcter lucratiu
Activitats amb caràcter lucratiu tot el dia (més de 7 hores o
ocupació matí i tarda)

Sense llum

Gratuït

33,00 €
294,00 €
Sense llum
80,00 €

Activitats sense ànim de lucre
Activitats amb conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Utilització de qualsevol de les pistes, per concert o espectacle:
Tarifa normal
Tarifa suplement venda d’entrades
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la programació
estable municipal

Amb llum

42,00 €
366,00 €
Amb llum
100,00 €

840,00 €
1.092,00 €
Gratuït
Gratuït
Sense llum
Amb llum
1.000,00 €
1.445,00 €
600,00 €
Gratuït

Gratuït

A.4. Pistes de tennis i pàdel de les Roquetes

CONCEPTE PISTES DE TENNIS
Tarifa soci* individual
Tarifa soci* individual festiu
Tarifa no soci individual
Tarifa no soci individual festiu

Preu
lloguer
1,5
hores,
pistes núm. 1 i
2 Terra batuda
2,00€
2,50€
7,20€
7,20€

Preu
lloguer
1,5
hores,
pistes núm. 3 i
4 Terra quick
1,30€
1,30€
2,60€
2,60€
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Tarifa socis* dobles
Tarifa socis* dobles festius
Tarifa no socis dobles
Tarifa no socis dobles festius i/o amb llum
CONCEPTE PISTES DE PÀDEL
Tarifa soci* individual
Tarifa soci* individual festiu i/o amb llum
Tarifa no soci
CONCEPTE LLUM
Tarifa llum per 1 hora
CONCEPTE PISTES DE TENNIS I PÀDEL
Preu unitari. Aportació anual clubs de tennis del municipi
per soci major de 18 anys**
* Socis dels Clubs de Tennis del municipi.
** Els socis menors de 18 anys estan exclosos de pagament
CONCEPTE CURSOS TENNIS I PÀDEL
Curs 1 dia setmana trimestral
Curs 2 dies setmana trimestral
CONCEPTE ESPLAIS
Estades esportives 1 dia de 9 a 13:30 hores
Estades esportives 1 dia de 9 a 15:00 hores (dinar inclòs)
Estades esportives 1 dia de 9 a 16:30 hores (dinar inclòs).
* Temporada d’estiu només setmanes senceres
** Descompte per més d’un germà setmanes complertes

2,00€
1,30€
2,50€
1,30€
4,00€
2,60€
4,00€
2,60€
Preus lloguer pista de pàdel
2,00€
3,20€
7,20€
Preu hora llum pàdel i tennis
3,20€
Tarifa
33,88€

Tarifa
76,99€
106,00€
Tarifa
13,77€
23,91€
26,44€
15%

* Socis dels Clubs de Tennis del municipi.
A.5. Pistes de tennis i pàdel de Ribes Can Macià
CONCEPTE PISTES DE TENNIS
Aportació anual clubs de tennis del municipi per soci
major de 18 anys*

Tarifa
37,00€

* Els socis menors de 18 anys estan exclosos de pagament

Preu/hora pista socis
Preu/hora pista menor soci
Preu/hora pista convidat soci
Preu/hora pista
Preu/hora socis majors de 65 anys
De dimarts a divendres matí
Preu/hora menors de 25 anys; soci, convidat i no
soci
De dimarts a divendres de 15 a 17h
Preu no soci 1h 30’
CONCEPTE PISTES PÀDEL
Tarifa soci* individual
Tarifa soci 1h 30’

2,20€
2,20€
5,00€
7,00€
1€
1€
10,00 €
Tarifa
2,20 €
3,00 €
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Tarifa no soci 1 hora
Preu no soci 1h 30’
Llums
Fins a 15 minuts
De 15 a 30 minuts
De 30 a 45 minuts
De 45 a 60 minuts
De 60 a 75 minuts
De 75 a 90 minuts
De 90 a 105 minuts
120 minuts

5,00 €
7,00 €
Preu per pista
2,00 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
7,00 €
9,00 €
10,00 €

* Socis del Club de Tennis Ribes.
A.6. Bateco
Activitats amb ànim de lucre
400,00 €
Activitats sense ànim de lucre 150,00 €
•

Aquests preus no inclouen el transport ni la col·locació, que aniran a càrrec de la
persona o entitat sol·licitant.

•

Per a la col·locació del bateco als pavellons poliesportius, s’haurà de seguir les
recomanacions del Servei d’Esports, i aquest s’haurà de retornar net i enrotllat.

B) Equipaments culturals i juvenils
EPÍGRAF
B.1

CONCEPTE

TEMPORALITZACIÓ

Sala Polivalent biblioteques Manuel de
Pedrolo i Josep Pla
Tarifa normal (persones físiques amb finalitat Per dia o equivalent a
privada / empreses amb finalitats privades)
15 dies, en casos
d’exposició
Per hora

B.2

B.3

Sala Sol Centre Cívic L’Espai i Sala Gran
El Local
Persones físiques amb finalitat privada / Per dia o equivalent a
empreses amb finalitats privades)
15 dies, en casos
d’exposició
Persones físiques amb finalitat privada / Per hora
empreses amb finalitat privades

TARIFA

452,40€

18,85€

452,40€

18,85€

Aules i sales de reunions Centre Cívic
L’Espai i El Local
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

Per dia

Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

Per hora

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat

180,00€
7,50€

34

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

Empreses allotjades a l’Espai Empresa i al
Mercat de la Sínia
B.4

Sala Polivalent Can Puig
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Empreses allotjades a l’Espai Empresa i al
Mercat de la Sínia

B.5

Aules i sales de reunions Can Puig
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

B.6

Centre Cultural L’Escorxador
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

B.8

B.9

Gratuït

Per dia o equivalent a
15 dies, en casos
d’exposició
Per hora

452,40€

Organitzar sessions
informatives, formatives,
reunions

Gratuït

Per dia

180,00€

Per hora

18,85€

7,50€

Per dia

240,00€

Per hora

10,00€

Per dia

240,00€

Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Sales de reunions Espai Jove
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

Per hora

10,00€

Per dia

120,00€

Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

Per hora

5,00€

Buc d’assaig Espai Jove
Persones físiques amb finalitat privada / Per hora
empreses amb finalitats privades

10,00€

Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
B.7

Organitzar sessions
informatives, formatives,
reunions

Sala trobada Espai Jove
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

C) Altres equipaments
EPÍGRAF
C.1

CONCEPTE
TEMPORALITZACIÓ
Sala Polivalent Casals d’Avis
Tarifa normal (persones físiques amb finalitat Per dia o equivalent a
privada / empreses amb finalitats privades)
15 dies, en casos
d’exposició
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C.2

Tarifa especial per a iniciatives socials,
culturals, formatives... d’entitats o particulars
que no compleixen els requisits de les
exempcions

Per dia o equivalent a
15 dies, en casos
d’exposició

228,80€

Persones físiques amb finalitat
privada/empreses amb finalitats privades

Per hora

18,85 €

Tarifa normal (persones físiques amb finalitat
privada / empreses amb finalitats privades)

Per dia o equivalent a
15 dies, en casos
d’exposició

452,40€

Tarifa especial per a iniciatives socials,
culturals, etc., d’entitats o particulars que no
compleixen els requisits de les exempcions

Per dia o equivalent a
15 dies, en casos
d’exposició

228,80€

Persones físiques amb finalitat
privada/empreses amb finalitats privades

Per hora

18,85 €

Saló de sessions de la Vinya d’en
Petaca/Saló de plens de Ribes/Sala
Polivalent de la Vinya d’en Petaca

Empreses allotjades a l’Espai Empresa i
Organitzar sessions
Mercat de la Sínia. (Només Sala Polivalent de informatives, formatives,
la Vinya d’en Petaca)
reunions
C.3

Gratuït

Can Salvador Miret
Entitats sense ànim de lucre susceptibles a
la funcionalitat social

1h a 4 h
1dia sencer

20,00€
60,00€

Entitats sense ànim de lucre que no cobren
preu mensual o taller

1h a 4 h
1dia sencer

20,00€
60,00€

Entitats sense ànim de lucre que cobren preu mensual
mensual o taller
Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades

60,00€

1h a 4 h
1dia sencer

40,00€
120,00€

Entitats sense ànim de lucre amb
1h a 4 h
funcionalitats privades que no opten a suports 1dia sencer
externs, en conveni amb l’Ajuntament

24,00€
72,00€

Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades que no opten a
suports externs

1h a 4 h
1dia sencer

40,00€
120,00€

Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades que opten a suports
externs

1h a 4 h
1dia sencer

44,00€
132,00€

Persona física amb finalitat privada

1h a 4 h
1dia sencer
1h a 4 h
1dia sencer
1h a 4 h
1dia sencer

40,00€
120,00€
80,00€
240,00€
48,00€
144,00€

Entitat / Empresa privada
Entitat / Empresa privada amb conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament
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Notes específiques annex 9:

1) Normes a tenir en compte per a l’ús dels materials municipals.
•

Les persones, empreses o entitats que facin ús d’aquests materials hauran de comptar
necessàriament amb una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi l’activitat
per a la qual s’utilitzaran els esmentats materials.

•

L’Ajuntament es reserva el dret a autoritzar o no l’ús d’aquests materials, i disposar-ne
en funció de les necessitats dels seus serveis.

2) Normes per a l’ús d’equipaments municipals
La utilització de tots aquests equipaments i serveis municipals pot estar subjecte a un
acord / conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de cessió o prestació gratuïta en el
cas d’entitats sense ànim de lucre i col·lectius no formals amb finalitats socials. En
aquest cas s’haurà de comptar sempre amb autorització escrita.
Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a
càrrec de l’entitat o persones organitzadores.
Cada equipament es regularà pel Reglament/s específics que li siguin d’aplicació.
En el cas que es necessiti el projector i la pantalla s’haurà de deixar un dipòsit de
100,00€.
3) Fiances
En el cas de persones físiques o col·lectius no formals serà necessari deixar una
fiança de 100,00 € per a poder fer front a les despeses de neteja en el cas que no
l’hagin dut a terme i/o per a cobrir qualsevol desperfecte que es pugui produir a la
instal·lació.
En el cas que es necessiti el projector i la pantalla, s’haurà de deixar un dipòsit
suplementari de 100,00 €.
4) Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament
d’aquesta taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
Tindran dret a les cessió gratuïta dels camps de futbol, pistes poliesportives, pavellons i
equipaments culturals i juvenils les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats,
o que hagin sol·licitat la seva inscripció, i els col·lectius no formals amb finalitats
socials, que disposin d’autorització escrita o conveni de col·laboració amb l’Ajuntament,
per dur-hi a terme les activitats que li són pròpies i estiguin autoritzades en cada
instal·lació.

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat

37

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

Tindran cessió gratuïta les empreses allotjades a l’Espai Empresa de l’Ajuntament,
sempre que sigui per organitzar sessions informatives, formatives o reunions, de les
Sales polivalents d’ambdues biblioteques municipals, la Sala Polivalent de la Vinya d’en
Petaca i la Sala J. Ll. Palacios de l’Ajuntament. Cal presentar sol·licitud de reserva via
instància i disposar de l’autorització corresponent, tal com es fa amb les entitats sense
ànim de lucre.
5) Tots aquests preus inclouen l'IVA.
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ANNEX 10
SERVEI PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS
Zona plana

Pendent suau

Fort
pendent

Desbrossat

0,21€

0,28€

0,35€

Desbrossat + arbust

0,26€

0,33€

0,38€

Desbrossat + arbust + arbrat baixa densitat

0,34€

0,38€

0,44€

Desbrossat + arbust + arbrat alta densitat

0,46€

0,52€

0,58€

Desbrossat + arbust + lianes + arbrat alta
densitat

0,50€

0’55€

0,63€

Notes específiques annex 10:
1) Es considerarà com a zona plana aquella amb un pendent inferior al 25%. S’aplicarà la tarifa
de pendent suau si aquest es troba entre el 25% i el 50% inclosos, i es considerarà fort pendent
si supera el 50%.
2) S’estableix una tarifa mínima de 416,00€
3) El subjecte obligat podrà sol·licitar el fraccionament del pagament de la tarifa del preu públic
que resulti, segons els criteris establerts en la Llei General Tributària
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ANNEX 11
SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
A) Formació en Actic
Matricula i material

40 €

Preu hora formació

5,57 €

B) Formació Continua
Matricula i material

40 €

Preu hora formació

3,43 €

C) Graduat Escolar de secundaria: GES I i GES II i la prova d’accés al Cicle Mitjà
Matrícula i material

40 €

D) Formació instrumental. Alfabetització
Matrícula i material

10 €

E.1) Formació preparació prova d’accés a la Universitat
Matrícula i material
Preu públic curs

40 €
150 €

E.2) Formació preparació d’accés al cicle Superior
Preu públic curs

75 €

F) Cursos d’Anglès d’iniciació i de perfeccionament i d’informàtica inicial.
Matrícula i material

200 €

Notes específiques annex 11:
1) Les persones que estiguin en situació d’atur i siguin usuàries del servei local d’Ocupació o
els que disposin d’informe adient dels serveis socials municipals estaran exempts d’aquest preu
públic.
2) La quota serà retornada íntegrament si la persona no ha assistit cap dia a classe.
3) Si es cessa en l’activitat municipal durant el primer trimestre la quota a retornar serà la que
correspongui als trimestres que restin per transcorre el curs. Si el cessament té lloc a partir del
segon trimestre no procedirà retornar quantitat alguna.
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ANNEX 12
SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS
1) Serveis
1.1 Pel servei d’ajut a domicili, treballadora familiar:

19,00€/ hora

1.2 Pel servei d’ajut a domicili per atenció a la infància:

21,00€/ hora

1.3 Pel servei de neteja i manteniment de la llar:

17,00€/ hora

1.4 Preu àpat a domicili

6,00€

1.5 Preu del Servei de bugaderia: Servei de 8 kg

30,00€

1.6 Preu del Servei de bugaderia: Servei de 14 kg

37,00€

1.7 Preu del Servei de bugaderia: Servei de 16 kg

44,00€

1.8 Preu Estada Respir:

54,00€/dia

1.9 Menjador Casal d’Avis Menú
2.0 Teleassistència

5,20€/àpat
20,00€/terminal/semestre

2) Indicadors de referència:
El Servei de Teleassistència no s’estableix cap indicador de referència per l’accés al Servei
essent el cost universal de 20,00€ semestre per terminal.
Pels altres Serveis d’Atenció Domiciliària l’indicador de referència serà el de la renda de
suficiència de Catalunya (IRSC). Les quotes finals a abonar pels usuaris i usuàries podran
modificar-se aplicant escales en funció de nivells d’ingressos o de la renda disponible.
Exclusivament pels preus totals dels serveis d’ajut a la llar prestats a un mateix usuari/a
s’estableix un límit màxim a abonar que consistirà en el 50% de la renda disponible definida a
l’apartat 2.2. En qualsevol cas s’haurà de satisfer el preu mínim de cada servei, fora de les
exempcions previstes a l’apartat 2.2 e).
Segons les condicions socioeconòmiques de cada persona i de la seva unitat de convivència,
les quotes es podran reduir d’acord amb les condicions següents:
2.1.- Els ingressos que es tindran en consideració corresponen a totes les quantitats
percebudes anualment per la seva unitat familiar i, en el cas dels serveis d’ajut a la llar, per
la seva unitat familiar.
a) S’entén per unitat familiar, tot nucli de convivència sempre que hi hagi una relació de
parentiu o de parella; queden excloses les situacions de conveniència.
b) Es consideraran ingressos totes les quantitats percebudes pels membres de la unitat
familiar independentment del seu origen.
2.2.- La renda disponible d’una unitat familiar és la quantitat que resulta de descomptar dels
seus ingressos mensuals, el mínim de subsistència.
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a) Els ingressos mensuals es calcularan tot dividint els ingressos familiars totals anuals
entre 12.
b) Per determinar el mínim de subsistència es pren com a referència l’indicador de renda
de suficiència establert per la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, modificació de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic
c) El mínim de subsistència varia en funció dels membres de la unitat familiar. Les
quantitats mínimes seran les següents:
I. Per a 1 persona: 570€.
II. Per a unitats familiars entre 2 i 4 membres: 360€ pel nombre de membres.
III. Per a unitats familiars a partir de 5 membres: 290€ pel nombre de membres.
d) En cas de confluència, en la mateixa unitat familiar, de dues o més despeses regulars,
necessàries i significatives (com ara, lloguer, hipoteca, centres assistencials); s’aplicarà a
la unitat familiar el mínim de subsistència corresponent a un membre més (a excepció de
les famílies de 4 membres que s’aplicarà el corresponent a les de 6). Aquesta confluència
ha d’acreditar-se documentalment i amb l’informe tècnic del professional referent del cas.
e) Es podrà concedir l’exempció de pagament del preu públic de tots els Serveis d’Atenció
Domiciliària quan sigui sol·licitat d’ofici pels professionals del departament de Serveis
Socials, motivat per una situació d’alt risc social i sense les condicions adients per a
realitzar el seu cobrament. S’haurà de sol·licitar formalment amb acreditació
documentalment i amb un informe tècnic del professional referent del titular del servei. En
cas que calgui realitzar un requeriment de pagament d’un/s rebut/s-liquidació a un titular
del servei, i aquest hagi causat defunció, s’aturarà la tramitació del requeriment de
pagament per part de l’Ajuntament.
3) Bonificacions
Les bonificacions que s’aplicaran d’acord amb les condicions econòmiques de cada unitat
familiar o usuari/a del Servei queden reflectides a les taules següents:
3.1.- Bonificacions i tarifes per als serveis de treballador/a familiar, d’ajut a la llar, servei d’ajut a
domicili per atenció a la infància.
Per al càlcul del preu a percebre dels usuaris d’aquests serveis, segons la renda disponible de
la seva unitat familiar, cal aplicar sobre el preu hora establert els percentatges que es
relacionen a continuació. Les quotes mensuals a percebre dels usuaris seran les que
corresponguin al nombre d’hores efectives de servei, fora del cas dels usuaris que hagin de
satisfer el preu mínim del servei, els quals abonaran una quota fixa mensual en funció de la
mitjana d’hores convingudes.
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ESCALA D'APLICACIÓ DEL PREU HORA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR
INTERVALS DE RENDA DISPONIBLE
REFERENT: RENDA
SUFICIÈNCIA(RS)
DES D'IMPORT
RS<=0
(RS*0,025) + 0,01
(RS*0,05) + 0,01
(RS*0,10) + 0,01
(RS*0,15) + 0,01
(RS*0,20) + 0,01
(RS*0,25) + 0,01
(RS*0,30) + 0,01
(RS*0,35) + 0,01
(RS*0,40) + 0,01
(RS*0,45) + 0,01
(RS*0,50) + 0,01
(RS*0,55) + 0,01
(RS*0,60) + 0,01
(RS*0,65) + 0,01
(RS*0,70) + 0,01
(RS*0,80) + 0,01
(RS*0,90) + 0,01
(RS*1,00) + 0,01
(RS*1,10) + 0,01
(RS*1,20) + 0,01
(RS*1,30) + 0,01

FINS A
IMPORT
RS* 0,025
RS*0,05
RS*0,10
RS*0,15
RS*0,20
RS*0,25
RS*0,30
RS*0,35
RS*0,40
RS*0,45
RS*0,50
RS*0,55
RS*0,60
RS*0,65
RS*0,70
RS*0,80
RS*0,90
RS*1,00
RS*1,10
RS*1,20
RS*1,30

Valor mensual
2020
DE €
<=0
16,600
33,199
66,398
99,597
132,790
165,995
199,194
232,393
265,592
298,791
331,990
365,189
398,388
431,587
464,786
531,184
597,582
663,980
730,378
796,776
863,174

FINS A €
16,600
33,199
66,398
99,597
132,790
165,995
199,194
232,393
265,592
298,791
331,990
365,189
398,388
431,587
464,786
531,184
597,582
663,980
730,378
796,776
863,174

QUOTA A SATISFER
Valor
mensual
% s/
2019
tarifa
€ Hora
2,00% (0%)
4,00% (0%)
7,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%

0,38 (0,00)
0,76 (0,00)
1,33
1,90
2,85
3,80
4,75
5,70
6,65
7,60
8,55
9,50
10,45
11,40
12,35
13,30
14,25
15,20
16,15
17,10
18,05
19,00

ESCALA D'APLICACIÓ DEL PREU HORA SERVEI AJUT A DOMICILI D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA
INTERVALS DE RENDA DISPONIBLE
QUOTA A SATISFER
Valor mensual
% s/
REFERENT: RENDA
Valor
SUFICIÈNCIA(RS)
mensual 2019
2020
FINS A
DES D'IMPORT
DE €
FINS A €
tarifa
€ Hora
IMPORT
RS<=0
RS* 0,025
<=0
16,600
2,00% (0%)
0,42 (0,00)
(RS*0,025) + 0,01
RS*0,05
16,600
33,199
4,00% (0%)
0,84 (0,00)
(RS*0,05) + 0,01
RS*0,10
33,199
66,398
7,00%
1,47
(RS*0,10) + 0,01
RS*0,15
66,398
99,597
10,00%
2,10
(RS*0,15) + 0,01
RS*0,20
99,597
132,790
15,00%
3,15
(RS*0,20) + 0,01
RS*0,25
132,790
165,995
20,00%
4,20
(RS*0,25) + 0,01
RS*0,30
165,995
199,194
25,00%
5,25
(RS*0,30) + 0,01
RS*0,35
199,194
232,393
30,00%
6,30
(RS*0,35) + 0,01
RS*0,40
232,393
265,592
35,00%
7,35
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(RS*0,40)
(RS*0,45)
(RS*0,50)
(RS*0,55)
(RS*0,60)
(RS*0,65)
(RS*0,70)
(RS*0,80)
(RS*0,90)
(RS*1,00)
(RS*1,10)
(RS*1,20)
(RS*1,30)

+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01

RS*0,45
RS*0,50
RS*0,55
RS*0,60
RS*0,65
RS*0,70
RS*0,80
RS*0,90
RS*1,00
RS*1,10
RS*1,20
RS*1,30

265,592
298,791
331,990
365,189
398,388
431,587
464,786
531,184
597,582
663,980
730,378
796,776
863,174

298,791
331,990
365,189
398,388
431,587
464,786
531,184
597,582
663,980
730,378
796,776
863,174

40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%

8,40
9,45
10,50
11,55
12,60
13,65
14,70
15,75
16,80
17,85
18,90
19,95
21,00

ESCALA D'APLICACIÓ DEL PREU SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LA LLAR
INTERVALS DE RENDA DISPONIBLE
Valor mensual

REFERENT: RENDA
SUFICIÈNCIA(RS)
DES D'IMPORT
RS<=0
(RS*0,025) + 0,01
(RS*0,05) + 0,01
(RS*0,10) + 0,01
(RS*0,15) + 0,01
(RS*0,20) + 0,01
(RS*0,25) + 0,01
(RS*0,30) + 0,01
(RS*0,35) + 0,01
(RS*0,40) + 0,01
(RS*0,45) + 0,01
(RS*0,50) + 0,01
(RS*0,55) + 0,01
(RS*0,60) + 0,01
(RS*0,65) + 0,01
(RS*0,70) + 0,01
(RS*0,80) + 0,01
(RS*0,90) + 0,01
(RS*1,00) + 0,01
(RS*1,10) + 0,01
(RS*1,20) + 0,01
(RS*1,30) + 0,01

FINS
IMPORT
RS* 0,025
RS*0,05
RS*0,10
RS*0,15
RS*0,20
RS*0,25
RS*0,30
RS*0,35
RS*0,40
RS*0,45
RS*0,50
RS*0,55
RS*0,60
RS*0,65
RS*0,70
RS*0,80
RS*0,90
RS*1,00
RS*1,10
RS*1,20
RS*1,30

QUOTA A SATISFER
% s/

2020
A

DE €
<=0
16,600
33,199
66,398
99,597
132,790
165,995
199,194
232,393
265,592
298,791
331,990
365,189
398,388
431,587
464,786
531,184
597,582
663,980
730,378
796,776
863,174

FINS A €
16,600
33,199
66,398
99,597
132,790
165,995
199,194
232,393
265,592
298,791
331,990
365,189
398,388
431,587
464,786
531,184
597,582
663,980
730,378
796,776
863,174

tarifa
2,00% (0%)
4,00% (0%)
7,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
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Valor
mensual 2019
€ Hora
0,34 (0,00)
0,68 (0,00)
1,19
1,70
2,55
3,40
4,25
5,10
5,95
6,80
7,65
8,50
9,35
10,20
11,05
11,90
12,75
13,60
14,45
15,30
16,15
17,00
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3.2.- Bonificacions i tarifes del Servei de menjador, àpats a domicili i bugaderia.Intervals d’ingressos anuals
en referència a l’indicador de
Renda de Suficiència
De
0,00 €
>( RS*1)
>(RS*1,20)
>(RS*1,40)
>(RS*1,70)

A
RS*1
RS*1,20
RS*1,40
RS*1,70

Quota d’àpat
a satisfer
% sobre preu
20%
40%
60%
85%
100%

Intervals d’ingressos anuals
VALORS 2020
De €
0,00
7.967,73
9.561,276
11.154,822
13.545,141

A€
7.967,73
9.561,276
11.154,822
13.545,141

Per accedir a les bonificacions, es realitzarà per part de serveis socials una valoració global de
la situació de la persona sol·licitant.
Notes específiques annex 12:
1) Teleassistència: La quota per al servei de teleassistència domiciliària es començarà a fer
efectiva en el moment que el terminal s’hagi instal·lat i estigui en funcionament. L’import anual
a pagar, serà de 40,00€ per terminal, prorratejat en dos rebuts-liquidació de 20,00€, que seran
el 29 de juny i el 28 de desembre de l’any en curs. Si l’alta es produeix entre els dies 15 de
maig al 30 de juny (1r semestre) i el 15 de novembre al 31 de desembre (2n semestre) no es
cobrarà el semestre vigent. En el cas que la baixa es produeixi entre l’1 de gener al 15 de
febrer (1r semestre) i l’1 de juliol al 15 d‘agost (2n semestre), tampoc es cobrarà el semestre
vigent.
2) Servei de Treballadora Familiar, neteja i manteniment de la Llar. La quota per al servei
d’atenció a domicili es començarà a fer efectiva (pagar) en el moment que s’iniciï el servei
corresponent (tenint en compte les hores de SAD, facturades pel servei gestor). Es pagarà de
forma mensual, dins dels primers dies de cada mes. Aquesta serà l’equivalent al còmput total
d’hores per l’import de l’hora estipulat en cada cas i farà referència al mes finalitzat
3) Forma de pagament: El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària, per això s’omplirà
un imprès en el moment de sol·licitar el servei. La quota per al menjador es farà efectiva, al
mateix menjador, en el moment d’utilitzar el servei.
4) En el moment que cessi la prestació del servei i prèvia notificació d’aquest cessament al
servei /departament corresponent es deixarà d’aplicar la taxa i llur cobrament.
5) Informació a facilitar. Amb la sol·licitud del servei, l’interessat autoritza a l’Ajuntament a
sol·licitar les dades corresponents a les dos últimes declaracions d’IRPF que hagi realitzat a
Hisenda. Aquestes dades podran ser tingudes en compte a l’hora d’establir la quota tributària,
de forma que el departament de Serveis Socials podrà demanar els aclariments i informació
complementària que cregui oportuna per fer una proposta
6) Ocultació d’informació, En el cas de comprovar-ne per part de l’Ajuntament l’ocultació
d’informació per determinar la renda disponible, el departament de Serveis Socials podrà
proposar el pagament de la quota sense cap bonificació sobre la tarifa normal.
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7) En cas que calgui realitzar un requeriment de pagament d’un/s rebut/s – liquidació a un
titular dels serveis d’ajut a domicili (servei de treballadora familiar, servei d’atenció a la infància i
servei de neteja) i/o teleassistència que hagi causat defunció, es notificarà aquesta
circumstància al servei / departament corresponent mitjançant l’emissió d’un informe tècnic del
Departament de Serveis Socials per tal que es resolgui el tancament de l’expedient de
requeriment. En cas que l’impagament s’hagi produït per altres motius, es farà la valoració
tècnica adient donant resposta al servei / departament corresponent.
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ANNEX 13
SERVEI DE NETEJA DE PINTADES DE LES FAÇANES I MUR D’EDIFICIS
Prestació del servei de neteja de grafitis, eliminació de pintades, tractament antigrafiti i altres
treballs de rehabilitació i pintura de: façanes i murs de particulars de la ciutat afectades amb
l’objecte de millorar la imatge del municipi.
L’àmbit territorial de la prestació de servei serà tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes i
es realitzarà en els edificis, tanques perimetrals, murs o qualsevol zona en la que indiquin
actuar els Serveis Municipals de l’Ajuntament.
Treballs de neteja que s’executaran:
•
•
•
•
•

•
•

Neteja a fons amb protecció d’aigua a alta pressió i a temperatura variable.
Neteja de grafits amb aigua a temperatura variable de les superfícies protegides amb
antigrafits permanent.
Neteja de pintades i grafits a qualsevol superfície sorrejant amb sorra i aigua, pintura
identificant la totalitat existent o amb l’aplicació de productes químics no tòxics.
Aigua a pressió (30-300bars i fins a 130ºC de temperatura)
Sistema de químics d’eliminació de grafiti AGS.
1.- aplicació de decapant de Ph neutral
2.- aplicació d’eliminador d’ombres.
3.- aplicació de neutralitzador de Ph.
Aplicació de pintura en façanes i murs
Microprojecció de abrasius ( silicat d’alumini) en façanes de monocapa o façanes molt
poroses

Les feines seran executades per un equip polivalent i autònom d’eliminació de pintades, grafits i
protecció permanent capaç d’actuar sobre qualsevol superfície i material amb sistemes que
garanteixen el mínim o nul impacte sobre les característiques dels materials on s’actuï, així com
l’aplicació de tractaments preventius allà on ho consideri oportú.
Es disposarà d’equips multijunció d’hidropressió i d’abrasius que permetin adequar la barreja
d’aigua, aire i sorra per tal d’eliminar pintades i ombres a diferents tipus de superfícies i
aplacats, amb capacitat de reproduir tonalitats de pintures existents als llocs amb agressió de
pintades.
Preu públic m2 per l’eliminació de graffittis en superfícies NO poroses i amb graffitti realitzat
amb esprai:
•

Superficies incloses:
o Maons
o Marbre
o Granit
o Pedra natural no porosa
o Rajoles no poroses

• Procediment: Aigua a pressió (30-200 bars i fins a 100ºC de temperatura).
Sistema de químics d’eliminació de graffitti AGS (1.-Aplicació de decapant de Ph
Neutral. 2.-Aplicació d’eliminador d’ombres. Aplicació de neutralitzador de Ph,
esbandida final mitjançant aigua a alta pressió).
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•

Preu m2: 45,38€

NOTA: el ciutadà interessat en netejar les pintades ha de proporcionar aigua quan no hi ha boca de rec
propera i en funcionament.

Preu públic m2 per l’eliminació de graffittis en superfícies poroses i amb Graffiti realitzat amb
esprai:
• Superficies incloses:
o Maons de color blanc o groc
o Marbre amb porus obert tipus traverti
o Granit no polit
o Pedra natural porós
o Rajoles poroses
• Procediment: Micro-projecció de silicat d’alumini 02-06mm a baixa pressió (1-2 bar)
• Preu m2: 54,45€
Preu públic m2 per l’eliminació de graffittis en superfícies de marbre i granit i amb Graffiti
realitzat amb retolador:
•
•
•

Superficies incloses:
o Marbre polit
o Granit polit
Procediment: Aplicació d’un emplastre per 24 hores, tapada amb plàstic i retirat a
mà.
Preu m2: 72,60€

NOTA: el ciutadà interessat en netejar les pintades ha de proporcionar aigua quan no hi ha boca de rec
propera i en funcionament.

Preu públic m2 per l’eliminació de graffittis en superfícies de marbre i granit i amb Graffiti
realitzat amb retolador:
•
•
•

Superficies incloses:
o Marbre polit
o Granit polit
Procediment: Aplicació de dues capes de pintura plàstica, utilitzant el RAL més
similar a la paret que s’ha de pintar si el ciutadà no por confirmar el RAL exacte.
Només es pintarà la part on estigui el graffitti.
Preu m2: 30,25€

Notes específiques annex 13:
1) Per tal d’iniciar la neteja de pintades en façanes particulars (inclosos comerços), l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes necessita l'autorització dels propietaris i/o propietàries dels
immobles afectats.
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