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ORDENANÇA FISCAL Núm. 14 

REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 

Article 1. 
L’establiment,  fixació,  gestió i cobrament dels preus públics es regeixen  per Capítol VI del Títol I de la 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  i  altres normes concordants sobre Hisendes  Locals  i, 
supletòriament, per la Llei 8/1987, de 15 d’abril i en allò que no preveuen  els  textos anteriors,  són 
d’aplicació  les  previsions d’aquesta Ordenança. 

Article 2. 
Tenen la consideració  de  preus  públics  les contraprestacions patrimonials per la prestació de serveis 
públics o la realització d’activitats administratives de competència municipal en els quals concorrin les 
circumstàncies següents: 
a)  Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. 
b)  Que el sector privat presti o realitzi el mateix servei o activitat dins el terme municipal. 
 
OBLIGATS AL PAGAMENT 

Article 3. 
Estan solidàriament obligats al pagament: 
Els  qui  han sol·licitat la prestació del servei sempre que  no s’esdevingui  la  circumstància  prevista  en  
el  paràgraf  2  de l’article 8. 
b) Els qui gaudeixen o utilitzen  els  serveis   o activitats  pels quals cal satisfer preus públics,  encara que  
no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació. 

Article 4. 
El pagament de preus públics per serveis efectuats i  no  prèviament autoritzats o que ultrapassessin els  
límits  de l’autorització,  no comporten la legalització de les utilitzacions o  prestacions no autoritzats i és 
compatible amb la suspensió  de la  prestació del servei  i amb les sancions  o altres mesures que 
correspongui. 
 
NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

Article 5. 
L’obligació  de  pagar  el  preu públic neix  amb  l'inici  de  la prestació  del  servei o la pràctica de  
l’activitat. 
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic o activitat,  encara que no  hagi  estat 
autoritzat. 

Article 6. 
L’Ajuntament  podrà  exigir el dipòsit previ de l'import  total  o parcial. 
Quan, per causes que no són imputables a l’obligat al pagament del preu,  el servei públic, l’activitat 
administrativa no es presti o no  es  practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit. 

Article 7. 
Per al  pagament  del  preu  públic,  l' Ajuntament  pot  establir períodes de venciment, mitjançant el 
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
Si hom no ho hagués establert explícitament,  en cas que es tracti de  prestació  de serveis de tracte 
successiu,  el  venciment  ser l’últim  dia del trimestre natural;  en tot altre supòsit,  si  el cobrament  s’ha  
d’efectuar per ingrés directe,  el  venciment  es produeix en el moment de la notificació;  en altres casos,  
en  el moment del requeriment del pagament. 
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GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

Article 8. 
L'Administració  pot exigir dels usuaris totes les declaracions  o aportacions  de  dades que consideri 
necessàries per  conèixer  el grau  real d’utilització dels serveis o les activitats i 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 per estimació,  partint de les dades que posseeixi i 
de l’aplicació dels índexs adients. 

Article 9. 
L'administració  municipal pot suspendre,  salvat  que  existeixin normes específiques que ho prohibeixin,  
la prestació del servei o l’activitat  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. 

Article 10. 
Quan  els  preus  no  siguin satisfets en  el  venciment  que  els correspongui,  l’administració municipal 
els pot exigir mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment, conformement a la normativa 
vigent. 

Article 11.  
En el que no preveu expressament aquesta Ordenança, l’administració i el cobrament dels preus públics 
s’han de fer de conformitat amb el que preveuen la Llei de taxes i preus públics, la Llei general 
pressupostària, i altres normes que hi siguin aplicables. 
 
ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

Article 12.  
L’Ajuntament en Ple, amb l’aprovació d’aquesta reglamentació fa ús d’allò que estableix l’article 23.2.b) de 
la Llei 7/1985, i l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i delega l’establiment o la 
modificació dels preus públics a la Comissió de Govern. Malgrat això, l’Ajuntament pot atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, establerts per la mateixa corporació, corresponents als 
serveis o activitats a càrrec dels organismes esmentats, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. 
Aquesta atribució també es podrà fer, i en els mateixos termes, envers els consorcis, tret que hi hagi una 
indicació diferent en els seus Estatuts.” 
Els Organismes Autònoms i els Consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic d’on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
En ambdós supòsits, llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi fa repercutir d’acord amb la normativa que el 
regula. 

Article 13.  
Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats concertats amb administracions públiques, 
entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que incloguin els convenis esmentats. En absència 
de Conveni o concert, seran els del quadre tarifari aprovat per l’Ajuntament. 

Article 14. 
L’import dels preus públics per la prestació dels serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, com a 
mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, sens perjudici del que preveu l’article següent. 

Article 15. 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament pot fixar 
preus públics per sota del límit que preveu l’article anterior. Si és el cas, caldrà consignar en els 
pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. 
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Article 16. 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article anterior, inclosa la capacitat econòmica 
dels obligats al pagament, a part de les que deriven de les conveniències del mateix servei o activitat (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 d’aquest servei o activitat. 

Article 17. 
En  tot  expedient  d'ordenació de preus  públics  ha  de  figurar l'estudi  econòmic  corresponent . 
Els acords d’establiment i ordenació de preus públics no tenen naturalesa d’ordenança. Un cop adoptats, 
han de ser publicats al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial. La publicació al BOP determinarà 
la seva eficàcia immediata, llevat que l’acord mateix ho disposi altrament. 

Article 18. 
No  es pot 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. 

Vigència 
Aquesta  reglamentació entrarà en vigència l’endemà del dia de  la seva publicació íntegre en el BOP  i 
mentre no s’acordi la seva  modificació o derogació. 

Diligència 
Aquesta  reglamentació  va  ser aprovada inicialment  pel  Ple  de l'Ajuntament  en sessió celebrada el dia 
28 de setembre  de  1989, publicada  en el BOP.  núm.  170,  de 8 de desembre de  1991, la última 
modificació el  Ple dels dies 17 de novembre i 30 de desembre de 1999, publicada en el BOP núm. 146 de 
20 de novembre de 1999 i BOP núm. 168, de 31 de desembre de 1999. 
 

     Vist i plau                                                             Ho certifico 
                 L'Alcalde,                           El Secretari, 
 
 
 
 
 
               Fermí Santamaria Molero                              Norbert Bes Ginesta 
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ANNEX I 

PREUS PÚBLICS PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

Diligència.- Preus aprovats pel Ple de l’Ajuntament del 30-07-2014       
 

 
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT 

EUR/m3   
     
 ÚS DOMÈSTIC   
  Fins a 18 m3/unitat consum/trim. 0,2629  
  De 19 a 36 m3/unitat consum/trim. 0,5757  
  De 37 a 54 m3/unitat consum/trim. 0,8916  
  Excès de 54 m3/unitat consum/trim. 1,2238 

 
 

 ÚS NO DOMÈSTIC   
  Fins a 18 m3/unitat consum/trim. 0,3295  
  De 19 a 36 m3/unitat consum/trim. 0,7214  
  De 37 a 54 m3/unitat consum/trim. 1,1173  
  Excès de 54 m3/unitat consum/trim. 1,5335 

 
 

 ÚS INCENDIS   
  Bloc únic m3/unitat consum/trim. 0,7279  
 
 

    

QUOTA FIXA DE SERVEI 

EUR/Mes  
     
 ÚS DOMÈSTIC   
  COMPTADORS DE 13 MM O MENYS 5,27  
  COMPTADORS DE 15 MM 6,62  
  COMPTADORS DE 20 MM 11,85  
  COMPTADORS DE 25 MM 19,40  
  COMPTADORS DE 30 MM 31,86  
  COMPTADORS DE 40 MM 44,46  
  COMPTADORS DE 50 MM 68,00  
  COMPTADORS DE 65 MM 104,62  
  COMPTADORS DE 80 MM 146,46  
  COMPTADORS DE 100 MM O MÉS 313,86  
     
 ÚS NO DOMÈSTIC   
  COMPTADORS DE 13 MM O MENYS 6,23  
  COMPTADORS DE 15 MM 8,57  
  COMPTADORS DE 20 MM 14,27  
  COMPTADORS DE 25 MM 23,51  
  COMPTADORS DE 30 MM 38,85  
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  COMPTADORS DE 40 MM 52,98  
  COMPTADORS DE 50 MM 81,02  
  COMPTADORS DE 65 MM 124,63  
  COMPTADORS DE 80 MM 174,49  
  COMPTADORS DE 100 MM 249,73  
  COMPTADORS DE 125 MM 373,92 

 
 

 ÚS INCENDIS   
  COMPTADORS DE 1 POLZADA O MENYS 14,50  
  COMPTADORS DE 1 1/2 POLZADA 23,24  
  COMPTADORS DE 2 POLZADES 32,01  
  COMPTADORS DE 2 1/2 POLZADES 49,69  
  COMPTADORS DE 3 POLZADES 71,92  
  COMPTADORS DE 4 POLZADES MÉS 102,88  
     

QUOTA INVERSIONS (recup. Dipòsit) 

EUR/Mes  
     
 ÚS DOMÈSTIC   

  COMPTADORS DE 13 MM O MENYS 0,68  
  COMPTADORS DE 15 MM 0,83  
  COMPTADORS DE 20 MM 1,31  
  COMPTADORS DE 25 MM 1,96  
  COMPTADORS DE 30 MM 3,08  
  COMPTADORS DE 40 MM 5,66  
  COMPTADORS DE 50 MM 8,93  
  COMPTADORS DE 65 MM 13,72  
  COMPTADORS DE 80 MM 19,22  
  COMPTADORS DE 100 MM O MÉS 27,62 

 
 

 ÚS NO DOMÈSTIC   

  COMPTADORS DE 13 MM O MENYS 0,68  
  COMPTADORS DE 15 MM 0,83  
  COMPTADORS DE 20 MM 1,31  
  COMPTADORS DE 25 MM 1,96  
  COMPTADORS DE 30 MM 3,08  
  COMPTADORS DE 40 MM 5,66  
  COMPTADORS DE 50 MM 8,93  
  COMPTADORS DE 65 MM 13,72  
  COMPTADORS DE 80 MM 19,22  
  COMPTADORS DE 100 MM 27,62  
  COMPTADORS DE 125 MM 41,19  
 ÚS INCENDIS   

  COMPTADORS DE 1 POLZADA O MENYS 3,08  
  COMPTADORS DE 1 1/2 POLZADA 5,66  
  COMPTADORS DE 2 POLZADES 8,93  
  COMPTADORS DE 2 1/2 POLZADES 13,72  
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  COMPTADORS DE 3 POLZADES 19,22  
  COMPTADORS DE 4 POLZADES MÉS 27,62  
     
  
Els límits dels m3 trimestral es consideren per habitatge. No obstant quan el nombre de persones que 
convisqui sigui superior a 3 habitants, el volum de la dotació bàsica s’incrementarà en 3 m3 mensuals per 
persona addicional, d’acord amb la següent taula: 
 
Nombre de 
persones 

Segon tram (m3) Tercer tram (m3) Quart tram 
(m3) 

1-4 
5 
6 
7 
8 
n 

<=36 
45 
54 
63 
72 

36+(9*(n-4) 

>36 
45 
54 
63 
72 

36+(9*(n-4) 

<=54 
63 
72 
81 
90 

54+(9*(n-4) 

>54 
63 
72 
81 
90 

54+(9*(n-4) 
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ANNEX II 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA 
FRANJA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A LES URBANITZACIONS: 

 

 

• Urbanització Selva Brava ....................     32,20 €/parcel·la 
• Urbanització Font Bona .......................     24,03 €/parcel·la 
• Urbanització La Canyera.......................    12,82 €/parcel·la    
 
 

Diligència.- Preus aprovats per la Junta de Govern Local 
       del dia 27/11/2019 
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ANNEX III 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

1. Utilització d’instal·lacions municipals. Sala de Plens.  
 
 - Matrimonis civils ........................................... ...............................  Preu/dia 150,00 € 
 
 
2. Utilització d’instal·lacions municipals. Teatre Casino Llagosterenc. 
 
- Departaments municipals: gratuït 
- Altres organismes públics: gratuït 
 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud  
- Suport: 
   opció 1: Personal consergeria (mínim dues hores)................ .....  Preu/hora 10,00 € 
   opció 2: Personal tècnic i  consergeria (mínim dues hores).........  Preu/hora 20,00 € 
 
Entitats sense ànim de lucre 
- Entitats locals (activitats gratuïtes) ................................................ Exemptes 
- Entitats no locals (activitats gratuïtes) ........................................... Preu/dia 100,00 € 
- Entitats locals (activitat amb entrada pagament) ..........................  Preu/dia 100,00 €  
- Entitats no locals (activitat amb entrada pagament) ...................... Preu/dia 500,00 € 
- Muntatge i desmuntatge entitats locals.........................................  Exemptes 
- Muntatge i desmuntatge resta entitats .........................................  Preu/dia 30,00 € 
 
Empreses i particulars 
- Empreses i particulars locals ........................................................  Preu/dia 400,00 € 
- Empreses i particulars no locals ..................................................   Preu/dia 600,00 € 
- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars...........................   Preu/dia 100,00 € 
 
Altres 
- Servei de calefacció ........................................……........…………........ Preu/hora  6,50 €  
- Servei de calefacció entitats locals...............................................   Exemptes 
 
 
3. Utilització d’instal·lacions municipals: 
 Local social La Caixa i Sala polivalent Centre Cultural “Can Roig” 
 
- Departaments municipals: gratuït 
- Altres organismes públics: gratuït 
 
 Entitats sense ànim de lucre 
- Entitats locals                                .. ...............................................  Exemptes  
- Entitats no locals                                  ...........................................Preu/dia 75,00 € 
- Muntatge i desmuntatge entitats locals  .........................................  Exemptes 
- Muntatge i desmuntatge resta entitats ........................................... Preu/dia 30,00 € 
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Empreses i particulars 
- Empreses i particulars locals .......................................................Preu/dia 100,00 € 
- Empreses i particulars no locals ..................................................Preu/dia 300,00 € 
- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars...........................Preu/dia 100,00 € 
   
 
4. Utilització d’instal·lacions municipals. Polivalent.  
 
- Departaments municipals: gratuït 
- Altres organismes públics: gratuït 
 
- Amb caràcter general l’edifici Polivalent no serà objecte de cessió d’ús a particulars i 
empreses, el seu ús serà preferentment municipal i per entitats i associacions locals . No 
obstant, excepcionalment, es podrà cedir per a la realització d’activitats que es considerin 
d’interès general mitjançant el pagament del corresponent preu públic. 
 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud 
   
- Neteja    ................................................................................... Preu  20,00 € 
 
Entitats sense ànim de lucre 
- Entitats locals (activitats gratuïtes) ............................................. Exemptes 
- Entitats no locals (activitats gratuïtes) ........................................ Preu/dia 100,00 € 
- Entitats locals (activitat amb entrada pagament) .......................  Preu/dia 100,00 € 
- Entitats no locals (activitat amb entrada pagament) ..................  Preu/dia 500,00 € 
- Muntatge i desmuntatge entitats locals.......................................    Exemptes 
- Muntatge i desmuntatge resta entitats ....................................... Preu/dia 30,00 € 
 
Empreses i particulars 
- Empreses i particulars locals .....................................................Preu/dia 650,00 € 
- Empreses i particulars no locals ................................................Preu/dia 900,00 € 
- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars......................... Preu/dia 100,00 € 
 
 
5. Lloguer i cessió de material per 48 hores 
 
Empreses i particulars 
 
- Muntatge de cadafals…..............................  m2  15,57 € 
- Tanques .................................................. unitat    1,48 € 
- Cadires .....................................................unitat    1.50 € 
- Taules de 2 x 1 sense muntatge ............. unitat    4,75 € 
 
Preu mínim per lloguer de material serà de 15,00 €. 
 
 
Entitats sense ànim de lucre i Organismes Públics 
 
- Muntatge de cadafals….................................................................  Exemptes  
- Tanques ................................................. ...................................... Exemptes 
- Cadires .......................................................................................... Exemptes  
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- Taules de 2 x 1 sense muntatge ............. ..................................... Exemptes  
-  Equip de so (només entitats locals).  Preu/hora ..............................20,00 €  (mínim dues hores) 
 
 
Exempcions 
L’alcaldia es reserva el dret de declarar exempts de qualsevol preu aquelles activitats que 
siguin de rellevant interès cultural o social.   
 
 

Diligència.- Preus aprovats per la Junta de Govern Local 
      del dia 22/03/2017. 



PREUS PÚBLICS     12

 

 

ANNEX IV 

PREU PÚBLIC PER PUBLICACIONS MUNICIPALS 
  
• Per un llibre "COSES DE LLAGOSTERA"                            
                                             venda a llibreries del poble 
                                                               venda al públic   

 
5,50 € 
6,50 € 

• Per una CRÒNICA, publicació de l’Arxiu municipal                
                                           Preu per als subscriptors         
                                Preu per als no subscriptors 

 
2,00 € 
2,50 € 

• Per un llibre "ISABEL VILA, 1a. sindicalista catalana" 5,50 € 
• Per un llibre “Les Muralles de Llagostera 9,00 € 
• Per un llibre “Pompeio Pascual parla amb el seus  
                         convilatans”    

 
8,50 € 

• Per un llibre “El meu món mágic” de Xavier Sala 4,50 € 
• Fascímil del Privilegi de Jaume I 2,00 € 
• Per un llibre “El termenal de Llagostera” 13,50 € 
• Episodis de la Història de Llagostera, segles XVI i XVII 
•    de Josep Cantó i Antoni Mascort 

 
12,00 € 

• Episodis de la Història de Llagostera, s. XVIII 
   de Josep Cantó i Antoni Mascort . . . . . . . . 

 
14,00 € 

• Diari d’Emili Cantal, estudi i edició de notes de Dolors 
Grau (col·lecció memòria, record i testimonis 2) 

 
9,00 € 

• Suro, carracs i taps. Llagostera 1758-1934 de Joaquim  
    Alvarado (Col·lecció Esteve Fa Tolsanas, 2 

 
15,00 € 

• Per un CD “Llagostera. Sardanes de Martí Llosent” 10,00 € 
• Trens d’anada. L’itinerari dels biberons llagosterencs a 
   partir del dietari de Ramiro Lloveras 

 
10,00 € 

• La Torre dels Moros (col·lecció Beca Esteve Fa, núm. 3 14,00 € 
• “80 anys de pintura a Llagostera (1892-1975) 29,00 € 
• L’Agrupació filatèlica i numismàtica 1955-1972. Memòries 

d’uns anys intensos 
 

15,00 € 
• Sense recepta. Aproximació a la vida i pensament del 

metge, pintor i poeta de Llagostera, Pompeu Pascual 
 

20,00 € 
• Història de Llagostera. Les claus del passat 25,00 € 
• August Vidal. Entre Llagostera i Moscou 20,00 € 
• Llagostera Medieval. Viure a la plana de la Selva 20,00 € 
• Crònica d’uns anys grisos. Llagostera 1939-1954 20,00 € 
• Conte il·lustrat “Plou...però quin sol!” 15,00 € 
• Publicació “Ricard Solà, fotògraf. Llagostera 1949-1990” . 25,00 € 
• Publicació “Homes i terres. L’ordenació del paisatge agrari . 20,00 € 
• G.E. Bell-Matí, 50 anys fent poble 15,00 € 
• Enric Marquès La col·lecció de l’artista (1948-1989) 15,00 € 
• Conte “Tota Cuca Viu. El conte de la Cuca Feliua 10,00 € 
• Entre dictadures. Llagostera 1923-1943 20,00 € 
• Pla de barris 2009-2019.La transformació del nucli antic 15,00 € 
 

        

Diligència.- Preus aprovats per la Junta de Govern Local 
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ANNEX V 

PREU PÚBLIC DE VENDA DE MATERIAL AMB EL LOGOTIP DE LLAGOSTERA 
 

 
 
  
Samarreta de color natural amb el logotip estampat 7,00 € 
Gorra color natural amb el logotip estampat 4,00 € 

 
 

 
       

 Diligència.- Preus aprovats per la Junta de Govern 
       del dia 24 de maig de 2007. 
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ANNEX VI 

PREU PÚBLIC PER ALS USUARIS DE LA BIBLIOTECA 

 
  

 - Impressió descàrrega documents d’Internet (preus aprovats per la Junta de Govern dia 09-10-2014) 

              per cada full DIN A-4. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 € 
              per cada full DIN A-4, a color . . . . . . . . . . 0,40 € 

- Per a la segona i posteriors renovacions   

              de carnet de la Biblioteca . . . . . . . . . . . . . 3,00 € 

 
 Preus públics per ítems perduts o malmesos per usuaris de la Biblioteca Julià Cutiller, 

que no s’han restituït (aprovats per la Junta de Govern del dia 16/03/2010) 
 

Llibre adults 20.-€ 
Llibre infantil i juvenil 12.-€ 
Llibre manga petit 10.-€ 
Revista 3.-€ 
CD-Rom o DVD-Rom 25.-€ 
CD 15.-€ 
DVD 20.-€ 
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ANNEX VII 

PREU PÚBLIC DE VENDA DE CUBELLS D’ESCOMBRARIES 
  

 
 
- Preu públic de venda del cubell estandarditzat per a la recollida d’escombraries 

4,00 euros/unitat 
 
  
 

 
 Diligència.- Preus aprovats per la Junta de Govern 
       del dia 24 d’octubre de 2013. 
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ANNEX VIII 

PREUS PÚBLICS ACTIVITATS DE L’ÀREA D’ESPORTS 
 
Preus públics per a la inscripció a la cursa virtual “Dia de la Dona 2021” (aprovats per Junta de 
Govern Local del dia 24 de febrer de 2021). 
 
 

Cursa virtual popular “Dia de la Dona 2021” Preu/inscripció a la 
plataforma virtual 

 
        Inscripcions fins a 15 anys 2,00€ 

        Inscripcions a partir de 16 anys 4,00€ 
 
 
Preus públics de les entrades, abonaments i servei de bar de la piscina municipal – estiu 2020 
(aprovats per Junta de Govern Local del dia 01/07/2020)  
 

1. Ús  de la piscina municipal. 

Entrades. 
Piscina Municipal Preu empadronats a 

Llagostera 
Preu no empadronats 
a Llagostera 

Usuaris en franja horària de 10:00 a 14:30 h.  Diari 3,00 € 5,00 € 
Usuaris en franja horària de 15:30 a 20:00 h.  Diari 3,00 € 5,00 € 
Usuaris en franja horària de 10:00 a 14:30 h.  Festiu 4,00 € 6,00 € 
Usuaris en franja horària de 15:30 a 20:00 h.  Festiu 4,00 € 6,00 € 
 
Abonaments de temporada. 
Piscina Municipal PREU NORMAL PREU PROMOCIÓ* 
Familiar 200 € 100 € 
Individual 85 € 45 € 
Esportista Àrea d’Esports (Escola de l’esport i 
escola d’atletisme) 85 € 30 € 

* Fins al 15 de juliol i només per a persones empadronades a Llagostera. 
 

2. Servei de bar de la piscina municipal. 

REFRESCOS Coca-Cola 

1,50 € 
Coca-Cola Light 
Tònica 
Fanta llimona o taronja 

AIGUA 50 cl. 1,00 € 
CERVESSES Estrella  Damm 

1,50 € 

Damm Lemon 
Free Damm 

SUCS Taronja – Préssec - Pinya   
BATUTS Cacaolat 
CAFÈS Cafè sol 1,10 € 

 Tallat 1,20 € 

 Cafè amb llet 1,30 € 
PATATES  1,00 € 
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APERITIUS Blat de moro – Còctel 0,50 € 
Ametlles salades 1,00 € 
Cacauets 0,50 € 

GOMINOLES Haribo 1,00 € 
ENTREPANS Pa de motlle amb crema de cacau 1,00 € 
GALETES Oreo 1,00 € 
GELATS Preus carta Frigo d’1,00 € a 

2,50 € 
 
Preus públics de les activitats esportives per a la temporada 2020/2021 
(aprovats per Junta de Govern Local del dia 21/08/2020)  
 

 PREUS ESPECIALS 
 

 

Activitats de temporada regular   

TEMPORADA 2020/2021 

Preu ordinari 

Preu segon 
membre 

unitat familiar 
(-20%) 

 

Preu  
tercer o 

següents 
membres 

unitat 
familiar 
(-50%) 

 

Preu per 
esportistes 

inscrits a un 
club esportiu 
de Llagostera 

(-50%)  
 

       
Escola de l’esport – nascuts entre 2016 i 2011 

 
153,00 € 

 
122,50€ 

 
76,50€ 

 
76,50€ 

      
Escola de l’esport – nascuts  2010 i 2007 

 
170,00 € 

 
136€ 

 
85€ 

 
85€ 

      
Escola de l’esport – nascuts  2006 i 2005 

 
198,50 € 

 
158,50 € 

 
99,50 € 

 
99,50 € 

       
Escola d’atletisme – nascuts entre 2014 i 2011 

 
153,00 € 

 
122,50€ 

 
76,50€ 

 
76,50€ 

       
Escola d’atletisme – nascuts  2010 i 2007 

 
170,00 € 

 
136€ 

 
85€ 

 
85€ 

       
Escola d’atletisme – nascuts  2006 i 2005  

 
198,50 € 

 
158,50€ 

 
99,50€ 

 
99,50€ 

       
Gimnàstica per a adults  

   
90,50 € 

 
72,50€ 

 
45,25€ 

 
45,25€ 

 

Els descomptes per preus especials de les activitats esportives de la temporada regular, 
s’aplicaran als membres de la unitat familiar, menors de 18 anys i inscrit a qualsevol activitat 
esportiva municipal o a un dels Clubs esportius locals. 
 
 
Preus públics classes de ioga 
(aprovats per Junta de Govern Local del dia 16/10/2019)  
Preus públics  import 
Classes de ioga  
     Ioga_ una sessió a la setmana  26,00 €/mes 
     Ioga_ dues sessions a la setmana 46,00 €/mes 
 
Preus públics de les activitats esportives d’estiu 
(aprovats per Junta de Govern Local del dia 17/05/2017)  
 
Preus públics estiu  import 
Activitats d’estiu  
     Campus esportiu matí (setmana)  39,00 € 
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     Campus esportiu dinar (setmana) 40,00 € 
     Campus esportiu tarda (setmana) 28,00 € 
     Curset de natació 85,00 € 
     Gimnàstica manteniment (mes) 25,00 € 

Activitats dirigides (Zumba, Espíning, Aiguagim, Tonificació i Estiraments) 
     1 sessió setmanal (quota mensual) 21,00 € 
    2 sessions setmanals (quota mensual) 29,00 €    
    3 sessions setmanals (quota mensual) 33,00 € 
    4 sessions setmanals (quota mensual) 35,00 € 
Piscina (a partir dels 2 anys d’edat)  
     Entrades : Dia feiner 5,50 € 
                      Dissabtes i festius 7,50 € 
                      Grups d’entitats locals esporàdics 2,75 € 
                      Grups d’entitats locals assidus 2,00 € 
    Abonaments  
          Individual  85,00 € 
          Familiar 200,00 € 
          Esportistes inscrits activitats temporada hivern 26,00 € 
Altres  

     Expedició de targetes 3,00 € 
 

Descomptes  
Activitats d’estiu (campus esportiu i curset natació)  
     Descompte al 2n.germà  10% 
     Descompte a partir del 3r. germà 15% 
Abonaments piscina (només empadronats i tramitats fins el 7 de juliol) 
     Individual 48,52% 
     Familiar 50,25% 
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ANNEX IX 

PREUS PÚBLICS ACTIVITATS DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT 
 
Preus públics  
 
Casal matins d’art  
(aprovats per la Junta de Govern del dia  3/6/2020) 
 
Casal matins d’art- estiu 2020 Preu 
Preu ordinari 65.-€/setmana 
Preu especial (a partit del segon germà, famílies 
monoparentals i nombroses i inscripcions més de 4 setmanes) 

59.-€/setmana 

 
 
Cursos i tallers de les àrees de Cultura, Joventut i Educació 2020-2021 
(aprovats per la Junta de Govern del dia  21/08/2020) 
 
Escola Municipal d’Art Pere Mayol Preu 
Jugart 60.-€/trimestre 
Tastart 80.-€/trimestre 
Fangart 80.-€/trimestre 
Art i creativitat 90.-€/trimestre 
Dibuix  i il·lustració per a joves 90.-€/trimestre 
Pintura i escultura  100.-€/trimestre (1 dia a la setmana) 

 140.-€/trimestre (2 dies a la setmana) 
Dibuix i pintura (adults) 120.-€/trimestre 
Model viu 120.-€/trimestre 

60.-€/trimestre*  
*Per als alumnes de pintura i escultura (2 dies) o 

dibuix i pintura (adults) 
Aula d’Art per alumnes amb NEE Gratuït 
Curs de talla de fusta 120.-€/trimestre 
Aula d’artistes 50.-€/trimestre 
Curs de costura 100.-€/trimestre 
Iniciació al torn 150.-€/curs sencer 
Iniciació a l’esmalt 130.-€/curs sencer 
Fotografia I 90.-€/curs sencer 
Fotografia II 90.-€/curs sencer 
Iniciació a l’Urban Sketching 60.-€/curs sencer 
Tallers de pintura decorativa 50.-€/curs sencer 
Taller aventures del Batiscaf Gratuït 
Taller de pals de tió Gratuït 
Participa al Festival Land Art&Gavarres Gratuït 
Taller de mones de Pasqua 10.-€ 
Taller emocions en família Gratuït 
Creactiva’t amb nosaltres per Nadal 90.-€/casal sencer 
Creactiva’t amb nosaltres per Set. Sta. 55.-€/casal sencer 
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Cultura Preu 
Informàtica per a gent gran 54.-€/trimestre 
Àrea de Joventut Preu 
Cine-fòrum i crispetes 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Curs de premonitors 100.-€ (50,-€  amb el carnet CLV) 
Castanyada jove 10.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Tardes joves d’estiu 25.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Grup instrumental 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de xapes 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de cuina 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Jornades multiculturals              50.-€ (gratuït amb el carnet CLV 
Taller de circ 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de teatre 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de bricolatge 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Halloween 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Projecte A-Taca 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de grafitti 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
VI Campionat d’scooters 30.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Robòtica- Aula CRT Preu 
Extraescolars de robòtica 80.-€/trimestre 
Robòtica amb Makey Makey 12.-€ 
Creació d’un videojoc amb Scratch 24.-€ 
Jocs i programació amb Dash 12.-€ 
Stop Motion amb Wedo 2.0 18.-€ 
Robots amb energies renovables 12.-€ 
Àrea d’Educació Preu 
Reforça’t 10.-€ (5,-€ amb el carnet CLV) 

 
 
Preus públics a les activitats de Casa de les vídues  
(aprovats per la Junta de Govern del dia  24/05/2019) 
Activitat Preu  
Casal estiu jove  120,00 € amb carnet jove CLV 

 150,00 € sense carnet jove CLV  
Reforça’t       5,00 € amb carnet jove CLV 

      10,00 € sense carnet jove CLV  
 
Preus públics per a l’entrada a espectacles de teatre, música i dansa 
(aprovats per la Junta de Govern del dia 19/09/2018 i 20/11/2019) 
 
Espectacle Preu 

general 
Preu menors de 
18 anys i majors 
de 65 anys 

Preu amb Carnet 
Jove Llagostera 

Preu alumnes Escola 
de Teatre del Gironès  

Preu alumnes 
Escola de Música i 
Dansa de Llagostera 

Espectacles 
teatre, música i 
dansa 
professional 10 € 6 € 6 € 

entrada gratuïta 
espectacles teatrals 

entrada gratuïta 
concerts de  música 
i espectacles de 
dansa 

Espectacles 
teatre, música i 
dansa amateur 8 € 5 € 5 € 

entrada gratuïta 
espectacles teatrals 

entrada gratuïta 
concerts de  música 
i espectacles de 
dansa 

Teatre infantil 5 € 5 € 5 € entrada gratuïta  5 € 

Cinema Cicle 
Gaudí  4,50 € 3 € 3 € 4,50 € 4,50 € 
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Cicle cafè-
teatre 3 €     

Cinema infantil 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 
 
 
Preus públics del servei de bar de Festa Petita 
(aprovats per la Junta de Govern Local del dia 06/09/2017) 
Serveis del bar Preu 
Entrepà de llom 4,00.-€ 
Entrepà de pinxo 4,50.-€ 
Entrepà de botifarra 4,50.-€ 
Suplement de formatge 0,50.-€ 
Postres 2,50.-€ 
Ampolla de vi 9,00.-€ 
Aigua 1,00.-€ 
Xarrups, cervesa, refrescos... 2,00.-€ 
Red Bull 3,00.-€ 
Ratafia/ licor 3,00.-€ 
Combinat 4,50.-€ 
Combinat Red Bull 5,00.-€ 
Ampolla cava 8,00.-€ 
Copa de cava 1,00.-€ 
Got reutilitzable 1,00.-€ 

 
Preus públics del bar de Festa Major  
(aprovats per la Junta de Govern Local del dia 18/04/2018) 
Begudes del bar Preu 
Aigua 1,- € 
Xarrups, cervesa, refrescos,... 2,- € 
Red Bull 3,- € 
Ratafia / licor 3,- € 
Combinat 4,5,- € 
Combinat Red Bull 5,- € 
Ampolla de cava 8,- € 
Copa de cava 1,- € 
Got reutilitzable 1,- € 

 
Preu públic de visita guiada per a grups al Centre d’Interpretació de Llagostera. Can Caciques. 
(aprovats per la Junta de Govern Local del dia 16/04/2015) 
Públic general Preu 
Visita guiada per a grups a Can Caciques  1,00 €/persona 
Exempcions 
Les visites guiades sol·licitades pels centres educatius, els serveis 
municipals i les entitats locals  

 

Preus públics per a l’entrada a teatre “Pensaments Secrets” 
(aprovats per la Junta de Govern Local del dia 16/04/2015) 
 

Públic general Preu 
Entrada anticipada 12,00 € 
Entrada a taquilla 15,00 € 
  
Majors de 65 anys i menors de 18 anys Preu 
Entrada anticipada 8,00 € 
Entrada a taquilla 10,00 € 
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Preu públic d’inscripció al curs de premonitors  
(aprovats per la Junta de Govern del dia 19/02/2015) 
Curs de premonitors a la Casa “Els Arcs” de Santa Pau Preu 
Inscripció al curs: edat de 14 a 16 anys 30,00 €/persona 

Preus públics de carnets  

(preus aprovats per la Junta de Govern del dia 24/04/2014):    
Carnet Preu (€) 
carnet d'alberguista jove 6,00 
carnet d'alberguista adult 13,00 
carnet d'alberguista de grup 16,00 
carnet d'alberguista familiar 21,00 
carnet d'estudiant internacional ISIC 9,23 
carnet de professor internacional ITIC 9,23 
carnet de jove internacional IYTC 9,23 

 
Preus públics per a la venda de targetes de l’ATM Girona  
(aprovats per la Junta de Govern del dia 09/01/2014) 
Tiquets ATM per a la ruta Llagostera-
Girona-Llagostera 

Preu 

Activació carnet 3,00 € 
T-10 (limitat a un títol per mes i usuari) 17,00€  
T-10/30 2 zones 13,00 € 
T-50/30 2 zones 50,00 € 
 
 

 



PREUS PÚBLICS     23

 

 

ANNEX X 

PREUS PÚBLICS ACTIVITATS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ LOCAL 

 
Preus públics de venda d’articles a la Fira del bolet 
(aprovats per la Junta de Govern dels dies 11/10/2012 i 10/10/2018) 
Article Preu 
Tassa / clauer 2 € 
Mocador 1 € 
Samarreta 10 € 
Davantal infantil 3 € 
Gorra 5 € 
 
 
Preu públic per la cuina del bolet (aprovats per la Junta de Govern del dia 27/09/2017) 
Per un tastet gastronòmic de la cuina del bolet 8,00 €/tiquet 
 
Preu públic per participació d’artesans, marxants i botiguers a la Fira del Bolet 
(aprovat per la Junta de Govern del dia 14/09/2016) 
Concepte Preu 
Participació artesans, marxants i botiguers a la Fira del Bolet 
*estan exempts de pagament: 
 les entitats locals 
 artesans, marxants i botiguers amb domicili a Llagostera 
 les parades de bolets frescos exclusivament. 

10,00 €/m.l. 

 
 
Preu públic per a visita guiada a Llagostera  (aprovat a JGL dia 22/06/2016) 
Activitat Preu  
Visita guiada a Llagostera 3,00 €/persona per visita  

• Gratuït pels menors de 12 anys 
 
 
Preus públics per la venda de tiquets (aprovats per la Junta de Govern del dia 20/7/2010) 
Passejades en burro 1,00 € 
  

        
Preus públics dels tallers ocupacionals del curs 2012 2013  
(aprovats per la Junta de Govern del dia 06/9/2012) 
Cursos d’especialització professional Preu 
El món del suro  20 €/curs 
Programació d’aplicacions per a mòbils (APP) 50 €/curs 
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ANNEX XI 

PREUS PÚBLICS ACTIVITATS DE L’ÀREA D’ACCIO SOCIAL 
 
Preu públic per assistir al taller de memòria: 
(aprovats per la Junta de Govern del dia 21/02/2018) 
 
ACTIVITAT Preu inscripció 
Taller de memòria 10,00 € 
 

         
 

 


