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   42 - ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2023

I.- FONAMENT LEGAL

Article 1

1. De conformitat amb el que disposa l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès estableix l’Ordenança General dels Preus 
Públics Municipals per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència.

2. Aquesta Ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics 
que pot establir l’Ajuntament i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la 
modificació, la gestió i el cobrament dels preus públics que preveu el Capítol VI del 
títol I de l’esmentada Llei Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes 
concordants sobre les hisendes locals, i supletòriament la Llei 8/1989, de 15 d’abril, 
reguladora de les Taxes i Preus Públics.

3. En tot allò no previst als textos anteriors s’aplicaran els preceptes d’aquesta 
Ordenança.

4. La regulació de cada preu públic contindrà els elements indispensables per a la 
fixació de les tarifes corresponents i si s’escau, aquells criteris específics de gestió, 
liquidació o recaptació que siguin necessaris per a facilitar la seva gestió. La present 
regulació general és directament aplicable a tots els preus públics municipals i es 
considerarà part integrant de la regulació de cadascun d’aquests.

II.- CONCEPTE

Article 2
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
municipal en règim de dret públic, quan hi concorrin les dues circumstàncies 
següents:

a) Que els serveis o les activitats prestades per l’Ajuntament siguin de sol·licitud o de 
recepció voluntària per part dels administrats. A aquests efectes es consideraran de 
recepció voluntària:
- Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida 
privada o social del sol·licitant.

b) Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat, estigui 
establerta o no la seva reserva a favor del sector públic conforme a la normativa 
vigent.

Article 3
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No es poden exigir preus públics per cap dels serveis següents:
a) Proveïment 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 obligatòria.

Article 4
Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament, i 
per tots els que interessin immediatament la seguretat
ciutadana o la defensa nacional.

III.- OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 5
Estan obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals cal satisfer-los.

IV.- QUANTIA I PAGAMENT

Article 6
1. Les quanties dels preus públics seran les que en cada tipus de prestació aprovi 
l’òrgan municipal competent i d’acord amb l’estudi tècnic i econòmic.
2. L'obligació de pagament dels preus públics neix amb l’inici de la prestació del 
servei o la realització de l’activitat a que es refereixen. L’Ajuntament podrà exigir 
l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics per poder 
accedir als serveis.

Article 7
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha 
de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme.

Article 8
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos a l’article anterior. 
En aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions 
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.

Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la 
falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències 
del mateix servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o 
l’aprofitament, l’època o el moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en 
casos justificats, a la gratuïtat del servei o l’aprofitament.

Article 9
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. També podrà 
exigir declaracions i dades sobre el grau real d’utilització dels serveis, i fer les 
comprovacions adients.
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Els preus públics es podran satisfer, entre d’altres, mitjançant domiciliació bancària, 
autoliquidació o pagament de tiquet, segons s’estableixi per l’Ajuntament, i amb 
anterioritat al moment de prestació del servei.

L’Ajuntament pot demanar i exigir dels obligats al pagament dels preus públics les 
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per determinar les 
dades o elements referents als serveis que calguin per a l’aplicació de les tarifes.

En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o 
impedeixin les comprovacions oportunes, l’Ajuntament procedirà a determinar 
l’import del preu públic partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex, 
adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

Article 10
Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament, el servei o l’activitat 
no es presti o no es dugui a terme, es retornarà el preu públic en la part que 
correspongui.

Article 11
1. Amb l’aprovació del preu públic, l’Ajuntament establirà els períodes de pagament.

2. Si no s’hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis 
o realització d’activitats de tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del mes 
natural. En qualsevol altre cas, si el cobrament s’ha de realitzar per ingrés directe, el 
venciment es produeix en el moment de la notificació. En els altres casos, en el 
moment del requeriment de pagament.

Article 12
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’Ajuntament 
pot exigir, a més de les quotes vençudes, els interessos de demora i els recàrrecs del 
període executiu corresponents. En aquests casos, a més l’Ajuntament podrà acordar 
la suspensió en la prestació dels serveis.

Article 13
L’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen en concepte de preus públics per 
via de constrenyiment, d’acord amb la normativa vigent en matèria de recaptació 
d’ingressos de dret públic.

Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els 
procediments previstos a la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la 
matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general 
reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals municipals, i resta de disposicions dictades per aquest Ajuntament 
en aplicació de la seva potestat
reglamentària.

V.- ESTABLIMENT, FIXACIÓ I MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS

Article 14
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1. L’establiment, fixació i modificació dels preus públics corresponen al Ple, sense 
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l'article 47.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 23.2.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

2. L’Ajuntament pot atribuir als seus Organismes Autònoms, si en té, la fixació dels 
preus públics que ell mateix hagi establert corresponents als serveis a càrrec dels 
organismes esmentats, excepte quan els preus no cobreixin el cost. Aquesta atribució 
també es podrà fer, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis, tret que hi 
hagi una indicació diferent en els seus estatuts.

En tots els supòsits, els Organismes autònoms i els Consorcis han d’enviar a 
l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic en què consti que els 
preus públics cobreixen el cost del servei.

3. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, els preus públics aprovats ja inclouen 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s’haurà de repercutir en compliment de la 
normativa que el regula. Qualsevol variació del tipus vigent de l’IVA s’aplicarà 
automàticament a les tarifes dels preus públics des del moment de la seva vigència.

4. L’Ajuntament de Vilafranca té establerts els preus públics que consten en l’Annex 
d’aquesta Ordenança, amb els imports i condicions que s’especifiquen. Tanmateix, 
mitjançant l’aprovació d’aquesta Ordenança el Ple
delega expressament en la Junta de Govern Local la facultat d’establir nous preus 
públics, suprimir-los o modificar-los; per tant, per acord de Junta de Govern Local es 
pot modificar el contingut de l’annex d’aquesta Ordenança.

5. L’Ajuntament podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els 
errors materials o de fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes 
de l’annex d’aquesta Ordenança.

6. D’acord amb la llei la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, La Junta de Govern 
resta facultada per a modificar l’annex, aprovar preus nous, eliminar-ne, canviar 
condicions, etc. (Delegació plena).

VI.- PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER L’ESTABLIMENT, FIXACIÓ I 
MODIFICACIÓ DEL PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

Article 15
1. Les àrees gestores i serveis municipals competents per la gestió administrativa dels 
preus públics proposaran, per la seva aplicació a l’inici de l’exercici pressupostari, 
l’establiment i fixació dels preus públics.
Aquesta proposta es farà a l'Àrea de Serveis Centrals i Hisenda abans de l'1 de 
setembre de l’exercici anterior a aquell en què es proposi la seva aplicació.

2. Quan es tracti de preus públics establerts i fixats, la seva modificació també serà 
proposada per l’àrea gestora o servei competent en la forma i temps expressats a 
l’apartat anterior.
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3. Les propostes d’establiment, fixació, supressió o modificació dels preus públics 
hauran d’anar acompanyades d’una memòria on es justifiqui el seu import i el grau de 
cobertura financera dels costos corresponents.

Quan l’import dels preus públics no cobreixi, com a mínim, el cost del servei o de 
l’activitat, les àrees gestores hauran de manifestar en les seves propostes les raons 
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que justifiquin la fixació de preus 
públics per sota del cost i indicar les aplicacions de despesa que donen cobertura a la 
part no coberta, com s’estableix en els articles 7 i 8 d’aquesta Ordenança.

L’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda haurà d’analitzar les propostes presentades per 
les àrees gestores i elevar, en el seu cas, a l’òrgan municipal competent la proposta 
d’acord d’establiment, fixació o modificació dels preus públics.

4. També es podran presentar propostes d’establiment, fixació o modificació de preus 
públics durant l’exercici pressupostari, en el cas de la implantació de nous serveis, la 
realització de noves activitats o qualsevol altre supòsit que així o requereixi.

Article 16
Una vegada adoptat l’acord d’establiment, fixació o modificació, els preus públics 
aprovats es publicaran mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. També es posaran en coneixement general a través de la pàgina web 
municipal i si escau altres mitjans que garanteixin la seva difusió.

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 General que, per raons sistemàtiques, 
reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta normativa, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, 
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Es deroguen expressament les següents ordenances de preus públics de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès:

11.- Preu públic per prestació de serveis vinculats a la concessió d’ús d’estands i 
gestió de mobiliari a les fires de maig,
fira del gall i festa del xató
16.- Preu públic per a l’utilització d’instal·lacions, materials i estris municipals
19.- Preus públics per escolarització en llars municipals d’infants
20.- Preu públic i tarifa per prestacions de serveis de caire esportiu i en instal•lacions 
esportives
22.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el 
teatre municipal cal bolet o que
estiguin realitzades per la regidoria de cultura o l’ajuntament de Vilafranca
23.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a 
l’auditori municipal
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24.- Preu públic per serveis d’hostaleria a l’alberg municipal de joventut
25.- Preu públic per la prestació de serveis al centre àgora
32.- Preu públic per prestacions de serveis al pavelló firal municipal
33.- Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per 
l’organització de cursos, cursets,
seminaris i jornades organitzats pels serveis municipals
38.- Preu públic per a la prestació del servei de visites turístiques guiades i altres 
serveis

Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2022. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès en sessió celebrada el dia 21 de desembre 2021 i publicada en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX. PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS:

1 – PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS VINCULATS A LA CONCESSIÓ 
D’ÚS D’ESTANDS I GESTIÓ DE MOBILIARI A LES FIRES DE MAIG, FIRA DEL 
GALL I FESTA DEL XATÓ

Article 1r. - Disposició general

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix un preu públic pels serveis vinculats als estands instal·lats en el 
recinte/exposició de les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató que es regirà per 
aquesta ordenança i les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de 
l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. - Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquest preu públic, les persones físiques i jurídiques i les 
Entitats a les quals es refereix l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II, Títol I 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten la prestació 
del servei o de les beneficiades pel mateix.

Article 3r. - Fet imposable
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Constitueix el fet imposable del preu públic regulat en aquesta ordenança, la 
utilització dels serveis prestats i instal·lats en el recinte/exposició de les Fires de Maig, 
Fira del Gall i Festa del Xató, o els usos en general que es detallen en les quotes 
objecte de l'exacció.

Article 4t. - Meritament

Es merita el tribut per l’ús dels serveis i instal·lacions, presumint-se l'esmentada 
utilització pel fet de disposar-se d’autorització administrativa. En el cas concret de les 
Fires de Maig, l’empresa expositora i subjecte passiu podrà renunciar a la seva 
participació a les Fires notificant-ho amb una antelació mínima de 20 dies respecte a 
l’inici del certamen firal. En aquest cas haurà de satisfer el 50% del preu públic; en el 
cas d’haver-lo ingressat en la seva totalitat li serà retornat el 50%.
En el cas de no comunicar la renúncia o fer-ho després del termini esmentat, el 
subjecte passiu tindrà l’obligació d’ingressar la totalitat del preu públic previst en 
aquesta ordenança.

Article 5è. - PREUS

Els preus públics a aplicar seran els següents:

Fires i Festes de Maig

. Estand modular estàndard cantonada ............................ 69,07 €/m2

. Estand modular estàndard ........................................... 54,83 €/m2

. Estand per a les associacions, entitats o organismes sense afany de lucre en general 

.............................................................. 35,5€/m2

. Estand per a les associacions, entitats o organismes sense afany de lucre amb seu o 
local estable a Vilafranca del Penedès ...... 34,00 €/m2

. Espai comercial interior pavelló (només cantonada) ........... 36 €/m2

. Espai comercial semicobert < 50 m2 ............................. 20,34 €/m2

. Espai comercial semicobert >50 m2 .............................. 12,10 €/m2

. Espai comercial/industrial exterior asfaltat ....................... 11,5 €/m2

. Espai comercial/industrial exterior sense asfaltat ............ 10,37 €/m2

. Espai interior pavelló automoció ...........................          11,70€/m2

. Espai agrícola semicobert > 100 m2 .......................        10,94€/m2

. Espai agrícola exterior asfaltat ..............................         10,55€/m2

. Espai agrícola exterior terra ...................................         9,55€/m2

. Dia extra Foodtruck* ...................................................... 23 €/dia

* Durant els dies extres, el generador de corrent elèctrica anirà a càrrec de l’expositor. 
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Els preus esmentats, relacionats amb l’espai contractat a les Fires de Maig, es veuran 
reduïts: 

1.  En un 20% quan l’empresa acrediti l’inici de l’activitat empresarial amb 
posterioritat a l’1 de gener de l’any anterior a l’edició de les Fires que 
correspongui.

2. En un 10% quan l’empresa expositora estigui formalment adherida al 
Carnet Jove mitjançant un conveni vigent de col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya.

3. En un 5%, si la persona interessada formalitza documentalment la seva 
inscripció no més tard del dia 15 de març de l’exercici corresponent.

Aquestes reduccions no són acumulables. S’aplicarà la de major import.

Aquestes reduccions no s’aplicaran a les associacions, entitats o organismes sense afany 
de lucre.

A aquests imports se’ls aplicarà l’IVA vigent.

Servei addicional:

. Gestió de mobiliari: La utilització de mobiliari addicional a l’estand i l’increment 
d’electricitat bàsica es facturarà d’acord amb l’import del cost del servei, incrementat en 
un 20% en concepte de cost de gestió i amb l’IVA corresponent.

. L’import del tiquet del trenet de les Fires de Maig es fixa en:

Infants menors de 6 anys acompanyats............................gratuït

Usuaris a partir de 6 anys................................ 0,50 € (IVA inclòs)

Fira del Gall

- Espai mostra gastronòmica + gastrobotiga 
restauradors.................................30 €/m2 (IVA inclòs)

- Espai de vins a la Fira (mostra gastronòmica, gastrobotiga i 
haima)........................................ 1.500 € (IVA inclòs)

- Espai venda aviram (per metre lineal i dia) ........4’6439 € (IVA inclòs)
- Estands espai Gastrobotiga (diferents a restauració)  

.................................................. 30 €/m2 (IVA inclòs)

Els imports dels tiquets de la  Fira del Gall es fixa en: 

- Tiquet de l’accés al pavelló de la mostra gastronòmica .... 7,00 € (IVA inclòs)
- Tiquet servei de l’escorxador de galls i pollastres ....4,00€ (IVA inclòs)
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- Tiquet servei de guarda-roba ..............................1,00 € (IVA inclòs)
- Tiquet servei de trenet i bus a partir de 6 anys .....0,50 € (IVA inclòs)
- Infants menors de 6 anys acompanyats ................................gratuït
- Tallers/activitats complementàries Fira ..entre 2,00 i 5,00€ (IVA inclòs)
- Tasts de vins Fira del Gall.....................................  10 € (IVA inclòs)
- Tasts de vins amb maridatge Fira del Gall...................15€(IVA inclòs)

 

Els imports dels tiquets de Festa de Xató es fixa en: 

- Tiquet de degustació complert .............................11,00 (IVA inclòs)
- Tiquet de repetició de xató ................................ 7,00 € (IVA inclòs)
- Tiquet copa + degustació de vi ...........................3,00 € (IVA inclòs)
- Tiquet degustació de vi ......................................2,00 € (IVA inclòs)
- Tallers/activitats complementàries ...................... 2,00 € (IVA inclòs)
- Tasts de vins ...................................................10,00 € (IVA inclòs)
- Tasts de vins amb maridatge .............................15,00 € (IVA inclòs)

Els preus indicats en aquesta ordenança seran fixats sempre per delegació a la Junta 
de Govern Local.
Els preus a aplicar seran les següents:
Fires i Festes de Maig
. Estand modular estàndard cantonada .................................. 69,07 €/m2
. Estand modular estàndard ................................................. 54,83 €/m2
. Estand per a les associacions, entitats o organismes sense
afany de lucre en general ....................................................... 35,5€/m2
.Estand per a les associacions, entitats o organismes sense afany de lucre amb seu o 
local estable a Vilafranca del Penedès ..................... 34,00 €/m2
. Espai comercial interior pavelló (només cantonada) .................... 36 €/m2
. Espai comercial semicobert < 50 m2 .................................... 20,34 €/m2
. Espai comercial semicobert >50 m2 ...................................... 12,10 €/m2
. Espai comercial/industrial exterior asfaltat .............................. 11,5 €/m2
. Espai comercial/industrial exterior sense asfaltat .................... 10,37 €/m2
. Espai interior pavelló automoció .......................................... 10,70 €/m2
. Espai agrícola semicobert > 100 m2 ...................................... 9,77 €/m2
. Espai agrícola exterior asfaltat .............................................. 9,55 €/m2
. Espai agrícola exterior terra .................................................. 8,55 €/m2
. Dia extra Foodtruck* ......................................   ..................... 23 €/dia
. Presència a la Fira Virtual** ........................................................ 450 €

* Durant els dies extres, el generador de corrent elèctrica anirà a càrrec de l’expositor
A aquests imports se’ls aplicarà l’IVA vigent.

** Aquest preu serà aplicable a les empreses que no hagin contractat ni espai ni 
estand a la fira presencial .
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Els preus esmentats, relacionades amb l’espai contractat a les Fires de Maig, es 
veuran reduïdes en un 20% quan l’empresa acrediti l’inici de l’activitat empresarial 
amb posterioritat a l’1 de gener de l’any anterior a l’edició de les Fires que afecta 
aquesta ordenança.

També es veuran reduïdes en un 5%, si la persona interessada formalitza 
documentalment la seva inscripció no més tard del dia 15 de març de l’exercici 
corresponent.

Aquesta reducció no s’aplicarà a les associacions i entitats ni a les empreses de recent 
creació, ni a la presència a la Fira Virtual.

Servei addicional:

. Gestió de mobiliari: La utilització de mobiliari addicional a l’estand i l’increment 
d’electricitat bàsica es facturarà d’acord
amb l’import del cost del servei, incrementat en un 20% en concepte de cost de 
gestió i amb l’IVA corresponent.

. L’import del tiquet del trenet de les Fires de Maig es fixa en:

Infants menors de 6 anys acompanyats......................................... gratuït
Usuaris a partir de 6 anys ........................................... 0,50 € (IVA inclòs)

Fira del Gall
1. Tiquet de l’accés al pavelló de la mostra gastronòmica 
.............................................................. entre 5,00 i 7,00 € (IVA inclòs)
2. Tiquet servei de l’escorxador de galls i pollastres 
.............................................................. entre 3,00 i 4,00 € (IVA inclòs)
3. Tiquet servei de l’escorxador d’ànecs ......... entre 4,50 i 5,00 € (IVA inclòs)
4. Tiquet servei de guarda-roba ................................... 1,00 € (IVA inclòs)
5. Tiquet servei de trenet a partir de 6 anys .................... 0,50 € (IVA inclòs)
6. Infants menors de 6 anys acompanyats ...................................... gratuït
Festa de Xató

1. Tiquet de degustació complert ................ entre 9,00 i 11,00 € (IVA inclòs)
2. Tiquet de repetició de xató ....................... entre 4,00 i 5,00 € (IVA inclòs)
3. Tiquet copa més degustació de vi ............. entre 3,00 i 4,00 € (IVA inclòs)
4. Tiquet degustació de vi .......................... entre 2,00 i 3,00 € (IVA inclòs)
El preu vindrà predeterminat per la naturalesa i costos dels components de cada 
tiquet.

Article 6è. - Gestió

L’ingrés del preu públic, per tal d’obtenir els drets de participació a les diverses Fires i 
Festes esmentades, es liquidarà preferentment mitjançant autoliquidació i 
excepcionalment s’acceptarà l’ingrés mitjançant transferència que haurà de realitzar-
se en els terminis establerts per la direcció de les Fires i sempre abans que tingui lloc 
la inauguració de les mateixes (excepte els imports que corresponguin a la gestió del 
mobiliari sol·licitat durant els dies de muntatge de les fires, els quals es liquidaran en 
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el termini establert per la direcció dins les dues setmanes posteriors a la celebració de 
les Fires i Festes de Maig).

La venda de tiquets de la Fira del Gall i de la Festa del Xató, tindrà lloc indistintament 
a les taquilles d’aquests esdeveniments i també pel sistema de venda telemàtica, 
telefònica o presencial que acordi el Servei de Turisme.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

2 – PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS, MATERIALS I 
ESTRIS MUNICIPALS

Article 1r. - Concepte

En les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Municipi 
estableix el preu públic per la utilització d'instal·lacions, materials i estris municipals, 
que s'especifica en les quotes corresponents i que es regiran per aquesta ordenança, i 
les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta el preu públic la utilització amb caràcter 
privatiu d'instal·lacions, materials, així com l’adquisició de materials i estris 
municipals.

Article 3r. - Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es 
refereix l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II de la Llei General Tributaria, a 
favor de les quals s'atorguin les llicències d'utilització de les instal·lacions, materials i 
estris municipals o que es beneficiïn del seu aprofitament.
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Article 4t. - Quota

a) Per a períodes iguals o inferiors a deu dies:

. Remolc estàndard – R3 (4,50 x 2,40 x 1,00)................................ 95,60 €

. Remolc estàndard – R1 – R2 (5,50 x 2,40 x 1,00)....................... 105,00 €

. Remolc estàndard – R4 – R5 (5,50 x 2,45 x 1,00)...................... 108,45 €

. Remolc nou FM – R8 (6,00 x 7,30 x 1,16) (6,00 x 10,00 x 1,16 “amb 
ales”)..................................................................................... 347,02 €
. Remolc FM – R7 (7,50 x 6,50 x 1,30)........................................ 270,54 €
. Remolc FM – R6 (6,42 x 5,35 x 1,48)........................................ 316,96 €
. Empostissat modular alumini (fins a 60,00 m2 i alçada màxima 60 
cm)....................................................................................... 446,81 €
. Empostissat modular alumini (superior a 60,00 i fins 150,00 m2 i alçada màxima 60 
cm).................................................................... 1.117,03 €
. Cadires (per unitat)................................................................... 0,38 €
. Taules amb cavallet (per unitat).................................................. 2,54 €
. Tanques (per unitat).................................................................. 2,15 €

No es troben subjectes al pagament d’aquestes el preu públic les entitats ciutadanes 
enregistrades en el municipi, tipificades sense ànim de lucre d’acord amb la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al mecenatge.
En cas que la utilització privativa comporti la destrucció o el deteriorament del 
material, el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió està obligat a reintegrar el 
cost total de les despeses de reconstrucció o reparació respectives. Si els danys són 
de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa quantitat que el 
valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament produït.

b) Per a períodes superiors als deu dies, s’incrementarà la quota un 10% per cada dia 
que excedeixi.

Exemples:

- Per a 12 dies d’un remolc estàndard – R3, la quota total seria: 95,60 € + 19,12 
(20% sobre 95,60 €) = 114,72 €

- Per a 17 dies de 100 cadires, la quota seria: 100 x 0,38 € + 26,60 (70% sobre 
38,00 €) = 64,60 €

c) Per l'ús dels locals municipals que a continuació es relacionen, sempre que es 
compleixin les condicions de necessitat i
servei públic exigibles per la Regidoria corresponent segons el tema tractat:

* Sales de l'Auditori de l'Ateneu Municipal, de l'Escorxador, del Claustre de Sant 
Francesc, i altres sales o espais no inclosos
en aquesta ordenança fiscal o d’altres aprovades específicament:

- Sales d'aforament superior a 65 persones:

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
4/2022/3128

Codi validació document:
14611641355611421472

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 13 de 88

1.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, 
conferències) en horari habitual d’obertura de
cadascun dels equipaments culturals:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................. 0,00 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 149,90 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 74,96 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)....................................................................................... 0,00 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.).................................................................................. 24,39 €

1.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (reunions, assajos, cursos,
conferències):
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ............... 73,11 €
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ....... 36,55 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 248,64 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.).......................... 124,32 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)..................................................................................... 96,30 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.) ................................................................................. 48,15 €

1.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, 
congressos), en horari habitual:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................... 0,00 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 246,21 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.).......................... 123,11 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)..................................................................................... 48,77 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.) ................................................................................. 24,39 €

1.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (espectacles, celebracions,
congressos):

. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) .............. 122,43 €

. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ....... 61,23 €

. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 336,42 €

. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)........................... 168,20 €

. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)................................................................................... 152,36 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.).................................................................................. 76,16 €

1.E Utilització del Claustre de Sant Francesc per cerimònies de comiat no religiós 
previ a l’enterrament i en cerimònies no religioses de matrimoni:
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Tindrà disponibilitat per aquests tipus d’actes sempre que sigui fora de l’horari 
habitual d’obertura al públic o quan la programació del Claustre ho permeti.

Preu públic únic per a un màxim de 6 hores d’ús......................... 206,60 €

L’ús inclou la disponibilitat de l’espai, cadires, equip de so, nevera i vigilància. 

No es permet la decoració addicional de l’espai.

- Sales d'aforament inferior a 65 persones:

2.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, 
conferències) en horari habitual:

. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................... 0,00 €

. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 110,90 €

. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 55,45 €

. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) 

...................................................................................... 0,00 €

. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.).................................................................................. 24,39 €

2.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (reunions, assajos, cursos,
conferències):
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ............... 73,11 €
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ....... 36,55 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 198,33 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 96,90 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)..................................................................................... 73,11 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.) ................................................................................. 36,55 €

2.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, 
congressos) en horari habitual:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................. 0,00 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 154,80 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 77,39 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)....................................................................................... 0,00 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.) ................................................................................. 24,39 €

2.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos):
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ................ 73,11 €
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.)........ 36,55 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 257,17 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)........................... 128,58 €
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. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. 
sessió)..................................................................................... 73,11 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 
2a.).................................................................................. 36,55 €

Els preus dels punts 2.A, 2.B, 2.C i 2.D s’aplicarà segons normativa interna de cada 
equipament.

Cadascun dels usos dels equipaments es contemplaran en franges de matí i tarda.

3.A. Utilització de l'equip de so de les sales de dilluns a divendres:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................... 0,00 €
. entitats amb afany de lucre....................................................... 80,43 €
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 
....................................................................................... 46,32 €
3.B. Utilització de l'equip de so de les sales en horari no habitual, dissabtes, 
diumenges o festius intersetmanals:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................. 0,00 €
. entitats amb afany de lucre...................................................... 84,08 €
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre 
............................................................................................... 46,32 €

4.A. Utilització de l'equip de llum de les sales de dilluns a divendres:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................. 0,00 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 130,41 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 42,69 €
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 
......................................................................................... 0,00 €

4.B. Utilització de l'equip de llum de les sales en horari no habitual, dissabtes, 
diumenges o festius intersetmanals:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................. 0,00 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió).................................... 137,73 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 45,08 €
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 
......................................................................................... 0,00 €

5.A. Neteja especial de les sales de dilluns a divendres:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ................ 46,32 €
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ....... 46,32 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)...................................... 80,43 €
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 80,43 €
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 
....................................................................................... 46,32 €

5.B. Neteja especial de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ................ 46,32 €
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ....... 46,32 €
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)...................................... 84,08 €
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. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)............................ 84,08 €

. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 

....................................................................................... 46,32 €

. entitats amb o sense afany de lucre (tot 
l’Escorxador)........................................................................... 206,60 €

5.C. Utilització de piano a les sales de dilluns a divendres en horari habitual:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................... 0,00 €
. entitats amb afany de lucre..................................................... 113,69 €
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 
......................................................................................... 0,00 €

5.D. Utilització de piano a les sales en horari habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals:
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................... 0,00 €
. entitats amb afany de lucre..................................................... 142,11 €
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre 
......................................................................................... 0,00 €

* Aules de les escoles públiques:
En aquest cas la concessió de l'ús de les aules estarà condicionada al bon 
funcionament de les activitats escolar.

6.A. per aula escolar (acte o sessió) ............................................ 49,64 €
Si es concedeix l'ús a entitats sense afany de lucre, l'import serà reduït en el 50%.
En el cas de que es concedeixi l'ús d'una aula fora dels horaris dels conserges de 
l'escola, s'haurà d'afegir a la quantitat
esmentada la remuneració de les hores extres del personal del servei, segons conveni 
laboral vigent.

7.A. Capella de Sant Joan:
. entitats de Vilafranca amb afany de lucre ............................... 1.054,65 €
Respecte a tots els supòsits d'aquest apartat c), es tindrà en compte que: en el cas 
d'entitats de fora de Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin activitats 
especials ja sigui per la quantitat d'hores o de dies o de serveis especials sol·licitats, 
l'import s'establirà, segons cada cas i per resolució motivada de la regidoria 
competent.

* Sales i aules de l’Edifici de l’Estació Enològica

8.A. Auditori planta baixa, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per dia):
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................. 65,65 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………………...... 158,83 €

8.B. Auditori planta baixa, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu 
per dia):
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ……………….................... 79,42 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre .................... 264,73 €
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8.C. Altres sales planta baixa, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per dia i 
per espai):
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................. 65,65 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ……………........ 211,78 €

8.D. Altres sales planta baixa, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
(preu per dia i espai):
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre …………….................... 105,89 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre .................... 317,67 €

8.E. Aules planta primera, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per aula i 
dia):
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................. 48,70 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………............... 79,42 €

8.F. Aules planta primera, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu 
per aula i dia):
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ……………..................... 52,94 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre .................... 105,89 €

8.G. Neteja especial de sales o aules, de dilluns a divendres, per cada espai a netejar:
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................. 15,50 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………………........ 25,83 €

8.H. Neteja especial de sales o aules, dissabtes, diumenges o festius, per cada espai a 
netejar:
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ……………….................... 52,94 €
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre .................... 105,89 €

8.I. Servei de consergeria:
S’estableix un preu/hora per servei de consergeria fora de l’horari habitual de 18,00€.

8.J. Bonificacions:
No s’aplicaran bonificacions per a la determinació del deute.
Per a reserves d’espais de més deu dies s’aplicarà un descompte:
- Per a més de 10 dies i fins a 20, un 10% de descompte.
- Per a més de 20 dies i fins a 30, un 15% de descompte.
- Per a més de 30 dies, un 25% de descompte.
En l’horari habitual de la instal·lació, i per als espais situats en la planta baixa, les 
entitats de Vilafranca sense afany de lucre tindran una reducció del 50%, quan 
l’activitat que s’hi realitza no obligui a una contraprestació econòmica als participants 
en la mateixa.
Es considera horari habitual de la instal·lació, a l’efecte d’aquest apartat 8, la franja 
compresa entre les 8:00 i les 19:00 hores.

9.A Cessió d’ús de tot l’equipament de l’Escorxador en horari no habitual, dissabtes, 
diumenges o festius intersetmanals.
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................ 619,80 €
. entitats de Vilafranca amb afany de lucre ................................. 619,80 €
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre ..................... 723,10 €
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. entitats de fora de Vilafranca amb afany de lucre ....................... 723,10 €

d.1) Utilització de les sales i aules dels edificis de la Fassina, en horari habitual (de 
08:00 a 20:30), de dilluns a divendres, -per hora-.

d.1.1) Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques:

a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions  …. 0,00 €

b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible ...... 0,00 €

c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip ordinadors portàtils sense material 
fungible ........................................................................ 0,00 €

d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible ....... 0,00 €

e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible ................ 0,00 €

f) Cessió d’ús de la cuina amb estris .............................................. 0,00 €

d.1.2) Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca:

a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions  .. 10,34 € 

b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible  .... 15,53 € 

c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip ordinadors portàtils sense material 
fungible  ...................................................................... 31,04 €

d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible ..... 31,04 €  

e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible .............. 23,28 € 

f) Cessió d’ús de la cuina amb estris ……........................................ 31,04 € 

d.1.3) Entitats i empreses amb afany de lucre o de fora de Vilafranca, col·laboradores 
del servei d’Ocupació (empreses inscrites a Xaloc i que en els darrers 5 anys hagin 
col·laborat amb el servei d’Ocupació acollint alumnat en pràctiques, en processos de 
selecció d’ofertes de treball, participant en networkings, en xerrades o en 
masterclass):

a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes d’ofertes de treball tramitades 
conjuntament amb l’OMT ............................................................. 0,00 €

b) Cessió d’ús de sales i despatxos per entrevistes o petites reunions .4,27 €

c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible 
................................................................................................ 6,42 €

d) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip d’ordinadors portàtils sense material 
fungible ....................................................................... 16,04 €
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e) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible .......  
............................................................................................... 16,04 €

f) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible ................ 8,55 €

g) Cessió d’ús de la cuina amb estris ............................................. 16,04€

d.2) Utilització de les sales i aules dels edificis de la Fassina, en horari no habitual (de 
20:30 a 22:30), de dilluns a divendres, -per hora-.

d.2.1) Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques:

a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions .. 10,34 € 

b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible .... 15,53 € 

c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip ordinadors portàtils sense

material fungible ...................................................................... 31,04 € 

d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible .... 31,04 € 

e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible ............. 23,28 € 

f) Cessió d’ús de la cuina amb estris………......…………....…….............. 31,04 € 

d.2.2) Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca (s’incrementaran tots els 
preus en un 25%)

d.3) Utilització de les sales i aules dels edificis de la Fassina en dissabtes, diumenges i 
festius intersetmanals (de 8:00 a 20:30 hores) -per hores-, caldrà la sol·licitud d’un 
mínim de dues hores.

d.3.1) Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques: 
(s’incrementaran tots els preus en un 50%)

d.3.2) Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca (s’incrementaran tots els 
preus en un 75%)

La concessió de l’ús de les sales i aules dels edificis estarà condicionada al bon 
funcionament de les activitats regulars del servei d’Ocupació i Formació.

d.4) Impressions:

DIN A4 blanc i negre, per full ...................................................... 0,14 €
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DIN A4 color, per full ................................................................. 0,66 €

S’aplicarà una reducció del 25 per 100 si les impressions o fotocòpies es fan a doble 
cara.

e) Per l’adquisició de material i estris municipals (IVA inclòs):
. Comandament de ràdio freqüència........................................... 15,03 €/u
. Comandament de ràdio freqüència Aparc. Pl. Pau Casals ............ 40,00 €/u
. Comandament de ràdio freqüència Aparc. La Girada .................. 36,26 €/u
(En cas de pèrdua o deteriorament d’un comandament, s’haurà d’abonar el preu del 
nou comandament que es sol·liciti. Tanmateix, en cas de robatori del comandament 
justificat documentalment amb una denúncia policial, el comandament es lliurarà 
sense cap cost per part del ciutadà/na)
. Clau de pilona flexible ............................................................ 5,27 €/u.
. Clau manual triangular........................................................... 24,69 €/u
. Clau ascensor ...................................................................... 15,00 €/u
. Clau dentada serreta normal.................................................... 2,32 €/u
. Clau dentada gorges curta....................................................... 4,75 €/u
. Tarja per a la recàrrega d’un vehicle elèctric........................ 5,17 €/unitat*

*Les persones empadronades a Vilafranca del Penedès tindran una reducció del 
100%.

f) Entrades a la Casa de la Festa Major:
. Majors de 65 anys ......................................................... entre 2 i 10 €*
. De 26 a 65 anys ........................................................... entre 5 i 15 €*
. De 15 a 25 anys (amb carnet) ........................................ entre 2 i 10 €*
. De 7 a 14 anys ............................................................. entre 2 i 10 €*
. De 0 a 3 anys.......................................................................... 0,00 €*
. De 3 a 6 anys ................................................................ entre 2 i 10 €*
. Grups d’adults (mínim 20 persones).................................. entre 2 i 10 €*
. Escoles de Vilafranca del Penedès ................................... entre 20 i 50 €*
* El Ple delega a la Junta de Govern Local l’aprovació dels imports definitius.
g) Per l’adquisició de material compostable o reutilitzable (a entitats sense afany de 
lucre):
. Got compostable....................................................................... 0,16 €
. Plat compostable....................................................................... 0,16 €
. Tassa de cafè compostable.......................................................... 0,11 €
. Joc de coberts compostable......................................................... 0,54 €
. Got reutilitzable no retornat........................................................ 0,54 €

h) A l’Espai municipal de la Muntanya de Sant Jaume
. Lloguer d’una taula de pícnic ………………………………..............…………….. 3,18 €
. Lloguer d’un tauló amb cavallets ….................………….…………………….. 3,18 €
. Lloguer d’una barbacoa …………………………………….........……………………... 3,18 €
. Subministrament de combustible …………………….……………………..……….. 4,24 €

i) Per l’ús de la sala de Formació (capacitat màxima 40 p) a l’edifici Km 0 de promoció 
Turística (per hora):
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-Lloguer aula de formació, amb dret a projector, per a empreses i entitats amb ànim 
de lucre vinculades a la promoció turística :
- De dilluns a divendres de 9 a 22h.............................................. 27,65 €
- Dissabtes i festius de 9 a 22h.................................................... 30,10 €
- Lloguer aula de formació, amb dret a projector, per a associacions i entitats sense 
ànim de lucre vinculades a la promoció turística :
- De dilluns a divendres de 9 a 15h................................................ 0,00 €
- De dilluns a divendres de 15 a 22 h ........................................... 17,07 €
- Dissabtes i festius de 9 a 22h.................................................... 19,51 €

9.- Servei d’impressions i fotocòpies del servei de Joventut
9.1. Sales d’estudi (Casa Amiguet i ESCAVI)
DIN A4 blanc i negre, per full ....................................................... 0,11 €
9.2. Servei d’Informació i Assessorament per a Joves – SIAJ Vilafranca
DIN A4 blanc i negre, per full ....................................................... 0,11 €

Article 5è. - Meritació del tribut

1.- L'obligació de contribuir neix en el moment de sol·licitar la llicència d'utilització de 
les instal·lacions, materials i estris municipals.

2.- El pagament del preu públic es realitzarà per ingrés directe en la Tresoreria 
municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, en cas que es delegués la gestió en altra 
entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines
d’aquesta o de les entitat col·laboradores fixades a l’efecte. En qualsevol cas, sempre 
abans de retirar la llicència d'utilització corresponent.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

3 - PREU PÚBLIC PER ESCOLARITZACIÓ EN LLARS MUNICIPALS D’INFANTS

Article 1r.- Concepte
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De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el Preu públic per l’escolarització en llars 
municipals d’infants, que es regirà per aquesta Ordenança.

Article 2n.- Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la matrícula en qualsevol de 
les llars d’infants de titularitat municipal.

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligades al pagament d’aquest Preu públic les persones que sol·liciten la 
prestació del servei o les beneficiades pel mateix.

Article 4t.- Tarifes

Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran:
a).- Per inscripció............................................................ 59,00 €/anuals
b).- Per assistència (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) .... 388,00 €/mes

Els infants nascuts l’any 2020 estaran exempts del pagament de les tarifes a) i b).

c).- Per l’ús fix dels serveis complementaris:
Ampliació horària de 8 a 9 del matí.........................................29,50 €/mes
Permanència de 13 a 15 h (usuaris menjador) .........................82,00 €/mes
Àpat diari ..............................................................................4,75 €/dia

d).- Per l’ús esporàdic dels serveis complementaris:
Permanència de 13 a 15 h més àpat..........................................15,00 €/dia
Ampliació horària de 8 a 9 del matí.............................................5,50 €/dia

El preu dels serveis complementaris és per a tots els infants.

S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a 
Vilafranca (tot el nucli familiar ha d’estar-hi empadronat), en funció de la renda 
equivalent de la unitat familiar. Només per als infants nascuts els anys 2021 i 2022.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost 
real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns 
serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica 
de les famílies. Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el 
moment de fer la inscripció, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents 
a l’Agència Tributària.

El concepte d’unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:

1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no separats 
legalment i, si en tenen:
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a. Els fills menors, amb excepció dels que viuen independentment dels pares amb el 
seu consentiment.
b. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat
prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s’adquireix als 18 anys.

2. Si no hi ha vincle matrimonial, o en els casos de famílies monoparentals o de 
separació legal (modalitat 2): La que formen els fills que conviuen amb un o tots dos 
tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1.

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d’ingressos bruts anuals de la unitat 
familiar, tenint en compte les dades fiscals de l’any anterior, dividit pel nombre 
equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la 
unitat familiar es calcula sumant:

▪ 1 unitat per al primer adult
▪ 0,3 unitats per a la resta de membres
▪ a les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,5 unitats
▪ a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33 % se’ls 
afegirà 0,3 unitats.
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a 
13.00h i de 15.00 a 17.00h) seran les
següents:
a).- Categoria A. Fins a 8.000,00 € de renda equivalent .............42,00 €/mes
b).- Categoria B. Entre 8.000,01 i 12.750,00 € de renda equivalent 
........................................................................................72,00 €/mes
c).- Categoria C. Entre 12.750,01 i 17.000,00 € de renda equivalent 
........................................................................................94,00 €/mes
d).- Categoria D. Entre 17.000,01 i 25.500,00 € de renda 
equivalent........................................................................125,00 €/mes
e).- Categoria E. Entre 25.500,01 i 34.000,00 € de renda equivalent 
.......................................................................................171,00 €/mes
f).- Categoria F. Superior a 34.000,00 € de renda equivalent 
.......................................................................................195,00 €/mes

Els infants nascuts l’any 2020 estaran exempts del pagament de la tarifa per 
assistència a la llar. Els serveis complementaris d’horari ampliat de matí, menjador i 
acollida durant la primera quinzena de juliol són opcionals i per fer-ne ús les famílies 
hauran d’abonar el preu públic corresponent.

Pel que fa als serveis complementaris d’us fix, per a les Categories A i B, s’estableix 
una bonificació del 30% sobre les tarifes d’aquests serveis.

S’oferirà un servei d’acollida durant la primera quinzena de juliol amb horaris, grups i 
funcionaments diferents. Hi haurà una quota única de 111€ que hauran de pagar tots 
els infants que gaudeixin del servei, inclosos aquells que gaudeixen de gratuïtat en 
l’escolarització.

Per a les categories A i B, s’estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes 
d’aquest servei.
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Article 5è.- Gestió i cobrament

1.- La inscripció s’abonarà en el moment de confirmar l’acceptació de la plaça a les 
llars municipals d’infants. La família haurà d’efectuar l’ingrés bancari a l’entitat que se 
li indicarà des de l’Ajuntament, aportant el resguard com a comprovant de l’operació.

2.- L’Ajuntament expedirà mensualment un rebut que s’haurà de liquidar mitjançant 
domiciliació bancària dins el mes al que es refereix el document cobrador. Es cobraran 
deu mensualitats per curs escolar, de setembre a juny.

3.- Pel que fa als serveis complementaris, tant fixes com esporàdics, es cobraran 
posteriorment, per mes vençut .

4.- Només es procedirà a la devolució de l’import d’algun dels conceptes esmentats 
als punts anteriors (inscripció, quota mensual per assistència a la llar i/o serveis 
complementaris) si l’anul·lació o modificació del servei s’ha fet
per causes imputables a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.”

Article 6è.- Baixes
1.- Les baixes voluntàries, tant de la llar com de qualsevol dels serveis, s’hauran de 
tramitar mitjançant el tràmit electrònic que hi ha a la web de l’Ajuntament 
www.vilafranca.cat

2.- Si un infant deixa d’assistir a la llar durant més de vint dies hàbils sense una 
causa justificada, se’l donarà de baixa a tots els efectes, perdent el dret a la plaça. En 
cas que la manca d’assistència de l’infant sigui justificada 1, caldrà abonar igualment 
les quotes mensuals per conservar la plaça.

1 Es consideraran absències justificades les que estiguin motivades per una malaltia 
que s’acrediti amb el corresponent certificat mèdic.

3.- La manca de pagament de tres mensualitats comportarà la suspensió de la 
matrícula i la baixa definitiva de l’infant.
Les famílies rebran una comunicació per escrit indicant que existeix causa de baixa i 
se’ls donarà 5 dies hàbils per a presentar al·legacions, indicant que si no es presenten 
es procedirà a donar de baixa.

Article 7è.- Vigència.

Aquesta ordenança començarà a aplicar-se a partir del curs 2022-2023.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 3 de maig 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
31 de maig de 2022.

4 - PREU PÚBLIC I TARIFA PER PRESTACIONES DE SERVEIS DE CAIRE 
ESPORTIU I EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Article 1r.- Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu Públic per prestacions de serveis en 
instal·lacions esportives municipals, que es regirà per aquesta ordenança. Quan el 
servei el presti i el cobri l’empresa concessionària del Complex Aquàtic de la zona 
esportiva, les quantitats no tenen la condició de preu públic, sinó de tarifa privada.

Article 2n.- Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix per la sol·licitud de la prestació del servei per part dels 
usuaris, per la utilització mitjançant l'entrada en els recintes de les instal·lacions 
esportives o des que s'utilitzen els serveis que es detallen en les tarifes.

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i qualsevol tipus 
d'entitat o associació, usuaris de les instal·lacions esportives municipals o dels seus 
serveis.

Article 4t.- Quantia
1. Ús esportiu d'un espai esportiu per usuaris i entitats de Vilafranca, sense 
afany de lucre (per hora) (aplicació juliol 2022):

ESPAI 1...................................................................................... 6,00 €
- 1 pista del pavelló firal
- 1 pista exterior coberta
- 1 pista esportiva escolar
- Espais esportius sense equipament especialitzat

ESPAI 2.................................................................................... 11,00 €
- 1 pista del pavelló de la Gamba
- 1 pista de 16x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba
- Pista del gimnàs municipal
- 1 pista del pavelló d’hoquei
- Sala esportiva escolar coberta
- Camp de futbol de terra

ESPAI 3.................................................................................... 13,00 €
- 1 pista de 32x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba
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- Espais esportius amb equipament especialitzat

ESPAI 4.................................................................................... 20,00 €
- camp de gespa artificial

S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai esportiu 
descrit o més d’un espai.

Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora.

Per usos continuats durant un període mínim de 3 mesos i una periodicitat mínima 
d’un ús setmanal, s’aplicarà un 20% de descompte sobre els preus.

2. Ús d'un espai esportiu fora d'horari d'obertura segons calendari (aplicació 
juliol 2022):

Per hora o fracció ...................................................................... 30,09 €

Aquesta tarifa s’aplicarà conjuntament amb la tarifa prevista per l’ús de la instal·lació 
esportiva que s’utilitzi.

Aquesta tarifa no es cobrarà a les entitats que disposin de conveni amb l’Ajuntament 
de Vilafranca per l’ús de les instal·lacions esportives municipals, quan per motius 
degudament justificats o competicions que no es poden realitzar en altres dates o 
horaris, hagin d’utilitzar les instal·lacions esportives fora de l’horari habitual de forma 
justificada.

3. Ús esportiu d'un espai esportiu per usuaris o entitats de fora de 
Vilafranca, sense afany de lucre, per hora (aplicació juliol 2022):

ESPAI 1.................................................................................... 28,80 €
- 1 pista del pavelló firal
- 1 pista exterior coberta
- 1 pista esportiva escolar
- Espais esportius sense equipament especialitzat

ESPAI 2.................................................................................... 55,50 €
- 1 pista del pavelló de la Gamba
- 1 pista de 16x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba
- Pista del gimnàs municipal
- 1 pista del pavelló d’hoquei
- Sala esportiva escolar coberta
- Camp de futbol de terra

ESPAI 3.................................................................................... 63,90 €
- 1 pista de 32x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba
- Espais esportius amb equipament especialitzat

ESPAI 4.................................................................................... 99,80 €
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- camp de gespa artificial

S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai esportiu 
descrit o més d’un espai.

Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora.

4. Ús d'un espai esportiu, per activitats amb afany de lucre i ús no esportiu, 
per hora (aplicació juliol 2022):

ESPAI 1.................................................................................... 57,40 €
- 1 pista del pavelló firal
- 1 pista exterior coberta
- 1 pista esportiva escolar
- Espais esportius sense equipament especialitzat

ESPAI 2.................................................................................. 110,90 €
- 1 pista del pavelló de la Gamba
- 1 pista de 16x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba
- Pista del gimnàs municipal
- 1 pista del pavelló d’hoquei
- Sala esportiva escolar coberta
- Camp de futbol de terra

ESPAI 3.................................................................................. 127,90 €
- 1 pista de 32x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba
- Espais esportius amb equipament especialitzat

ESPAI 4.................................................................................. 199,60 €
- camp de gespa artificial
- per ús comercial, ús no esportiu o ús esportiu exclusiu dels espais esportius de la 
pista d’atletisme

S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai esportiu 
descrit o més d’un espai.

Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora.

5 a 22. Activitats esportives especialitzades (aplicació juliol 2022)

5. Activitat especialitzada 1 (per activitat).................................... 2,00 €
6. Activitat especialitzada 2 (per activitat).................................... 3,00 €
7. Activitat especialitzada 3 (per activitat).................................... 4,00 €
8. Activitat especialitzada 4 (per activitat).................................... 6,00 €
9. Activitat especialitzada 5 (per activitat).................................... 8,00 €
10. Activitat especialitzada 6 (per activitat).................................. 10,00 €
11. Activitat especialitzada 7 (per activitat).................................. 12,00 €
12. Activitat especialitzada 8 (per activitat).................................. 14,00 €
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13. Activitat especialitzada 9 (per activitat).................................. 16,00 €
14. Activitat especialitzada 10 (per activitat)................................ 18,00 €
15. Activitat especialitzada 11 (per activitat)................................ 20,00 €
16. Activitat especialitzada 12 (per activitat)................................ 22,00 €
17. Activitat especialitzada 13 (per activitat)................................ 24,00 €
18. Activitat especialitzada 15 (per activitat)................................ 28,00 €
19. Activitat especialitzada 17 (per activitat)................................ 32,00 €
20. Activitat especialitzada 19 (per activitat)................................ 40,00 €
21. Activitat especialitzada 21 (per activitat)................................ 48,00 €
22. Activitat especialitzada 22 (per activitat)................................ 56,00 €

23. Matrícula abonament general al complex aquàtic (aplicació juliol 2022):
- infant.................................................................................... 38,28 €
- jove...................................................................................... 38,28 €
- adult ..................................................................................... 57,39 €
- gent gran............................................................................... 38,28 €
- 1r membre abonament familiar ................................................. 57,39 €
- 2n a 4t membre abonament familiar........................................... 38,28 €
- 5è membre i més abonament familiar ......................................... 0,00 €

S’estableix un 10% de descompte sobre aquestes tarifes pels joves que presentin el 
“Carnet Jove” de la Generalitat de Catalunya, vigent.

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquesta tarifa.

24. Matrícula abonament de migdia al complex aquàtic (aplicació juliol 
2022):
- infant..................................................................................... 19,11 €
- jove....................................................................................... 19,11 €
- adult ..................................................................................... 28,69 €
- gent gran............................................................................... 19,11 €

S’estableix un 10% de descompte sobre aquestes tarifes pels joves que presentin el 
“Carnet Jove” de la Generalitat de Catalunya, vigent.

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.

25. Abonament general al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2022):
- infant..................................................................................... 18,80 €
- jove....................................................................................... 36,11 €
- adult ..................................................................................... 41,00 €
- gent gran............................................................................... 20,46 €
- 1r membre abonament familiar ................................................. 41,83 €
- 2n membre abonament familiar................................................. 33,53 €
- 3r i 4t membre abonament familiar ........................................... 20,87 €
- 5è membre i més abonament familiar ....................................... 0,00 €
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Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.

26. Abonament de migdia al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 
2022):

- Infant: la tarifa correspondrà al 75% de la tarifa d’abonament general en la mateixa 
franja d’edat.
- Jove: la tarifa correspondrà al 75% de la tarifa d’abonament general en la mateixa 
franja d’edat.
- Adult: la tarifa correspondrà al 75% de la tarifa d’abonament general en la mateixa 
franja d’edat.
- Gent gran: la tarifa correspondrà al 75% de la tarifa d’abonament general en la 
mateixa franja d’edat.

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquesta tarifa.

27. Entrada complex aquàtic (aplicació juliol i inici activitats 2022):
- 15 entrades puntual infant ....................................................... 40,45 €
- 15 entrades puntual jove.......................................................... 69,05 €
- 15 entrades puntual adult ........................................................ 80,28 €
- 15 entrades puntual gent gran .................................................. 40,45 €
- abonament estiu infant–període d’obertura d’estiu....................... 56,56 €
- abonament estiu jove–període d’obertura d’estiu ......................... 80,31 €
- abonament estiu adult–període d’obertura d’estiu....................... 101,43 €
- abonament estiu gent gran–període d’obertura d’estiu.................. 51,17 €
- abonament estiu infant–1 mes................................................... 35,35 €
- abonament estiu jove–1 mes..................................................... 50,19 €
- abonament estiu adult–1 mes ................................................... 63,40 €
- abonament estiu gent gran–1 mes............................................. 31,99 €
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.
- entrada puntual infant................................................................ 3,14 €
- entrada puntual jove.................................................................. 5,32 €
- entrada puntual adult ................................................................ 6,21 €
- entrada puntual gent gran.......................................................... 3,14 €

La tarifa és la mateixa per a totes les persones que gaudeixen del servei, 
independentment del seu lloc de residència.

28. Entrada piscines d'estiu (aplicació inici activitats estiu 2022):
- 15 entrades puntual infant ....................................................... 33,45 €
- 15 entrades puntual jove.......................................................... 45,93 €
- 15 entrades puntual adult ........................................................ 52,47 €
- 15 entrades puntual gent gran .................................................. 26,30 €
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- abonament estiu infant–període d’obertura d’estiu....................... 38,30 €
- abonament estiu jove–període d’obertura d’estiu ......................... 52,61 €
- abonament estiu adult–període d’obertura d’estiu........................ 60,00 €
- abonament estiu gent gran–període d’obertura d’estiu.................. 30,40 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.
- entrada puntual infant............................................................... 2,50 €
- entrada puntual jove.................................................................. 3,50 €
- entrada puntual adult ................................................................ 4,00 €
- entrada puntual gent gran.......................................................... 2,00 €

La tarifa és la mateixa per a totes les persones que gaudeixen del servei, 
independentment del seu lloc de residència.

29. Entrada de grup (aplicació juliol 2022):

Complex Aquàtic
- infants..................................................................................... 2,55 €
- joves i adults............................................................................ 4,97 €

Piscines d'Estiu
- infants..................................................................................... 1,97 €
- joves i adults............................................................................ 3,09 €

La tarifa és la mateixa per a totes les persones que gaudeixen del servei, 
independentment del seu lloc de residència.

30. Cursos aquàtics d'hivern, per trimestre (aplicació juliol 2022):
- infant menys de 6 anys -1 sessió setmanal- ............................... 63,19 €
- infant menys de 6 anys -2 sessions setmanals- ......................... 116,02 €
- infant de 7 a 15 anys -1 sessió setmanal- .................................. 52,91 €
- infant de 7 a 15 anys -2 sessions setmanals- .............................. 96,68 €
- jove -1 sessió setmanal-........................................................... 56,67 €
- jove -2 sessions setmanals- .................................................... 103,10 €
- adult -1 sessió setmanal- ......................................................... 65,75 €
- adult -2 sessions setmanals- .................................................. 121,13 €
- gent gran -1 sessió setmanal- .................................................. 38,75 €
- gent gran -2 sessions setmanal-................................................ 60,71 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.

31. Activitats de contingut terapèutic amb fisioterapeuta (aplicació juliol 
2022):
- 1 sessió / setmanal.................................................................. 65,06 €
- 2 sessió / setmanal................................................................ 122,04 €
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Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.

32. Cursos aquàtics d'estiu, per curs (aplicació inici activitats estiu 2022):
- infant menys de 6 anys ........................................................... 51,34 €
- infant de 7 a 15 anys .............................................................. 43,32 €
- jove....................................................................................... 56,71 €
- adult ..................................................................................... 65,86 €
- gent gran............................................................................... 32,97 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.

33. Activitats escolars, per alumne/sessió (aplicació juliol 2022):
- escoles de Vilafranca menys de 5 anys........................................ 1,07 €
- escoles de Vilafranca a partir de 1r............................................. 0,88 €
- escoles de fora de Vilafranca menys de 5 anys ............................ 2,07 €
- escoles de fora de Vilafranca a partir de 1r ................................. 1,48 €

34. Activitats dirigides al complex aquàtic no incloses en l'abonament 
(aplicació juliol 2022):
- activitats d'una sessió/setmana................................................. 20,35 €
- activitats de dues sessions/setmana .......................................... 22,70 €
- activitats de tres sessions/setmana............................................ 29,48 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu

35. Servei de tècnic esportiu personal per grups individualitzats, per sessió 
(aplicació gener 2022):
- infant 1 sessió -fins 2 persones-................................................ 42,92 €
- infant 5 sessions -fins 2 persones- ........................................... 183,90 €
- jove i adult 1 sessió -fins 2 persones- ........................................ 36,81 €
- jove i adult 5 sessions -fins 2 persones-.................................... 149,21 €
- gent gran 1 sessió -fins 2 persones-........................................... 30,61 €
- gent gran 5 sessions -fins 2 persones- ..................................... 137,91 €
- infant 1 sessió -3 o 4 persones- ................................................ 49,01 €
- infant 5 sessions -3 o 4 persones-............................................ 214,52 €
- jove i adult 1 sessió -3 o 4 persones- ........................................ 42,92 €
- jove i adult 5 sessions -3 o 4 persones- ................................... 183,90 €
- gent gran 1 sessió -3 o 4 persones-........................................... 36,81 €
- gent gran 5 sessions -3 o 4 persones-....................................... 153,24 €

Per la contractació de 10 o més sessions de joves o adults, fins 2 persones, s’aplicarà 
el preu de 24,86 €/sessió i de 20,72 €/sessió per persones residents a Vilafranca.
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Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu

36. Lloguer de taquilles al complex aquàtic, per mes (aplicació juliol 2022):
- infant.......................................................................................8,85 €
- jove........................................................................................ 8,85 €
- adult ..................................................................................... 11,01 €
- gent gran................................................................................. 8,85 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu

37. Serveis de fisioteràpia al complex aquàtic (aplicació juliol 2022):
- sessió de fisioteràpia de 30 minuts............................................. 39,95 €
- sessió de fisioteràpia de 50 minuts............................................. 51,22 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu

38. Abonament d’activitats físiques d’estiu, juliol i agost (aplicació estiu 
2022):
- infant..................................................................................... 30,40 €
- jove....................................................................................... 41,72 €
- adult ..................................................................................... 47,67 €
- gent gran............................................................................... 23,94 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu

39. Servei d’acolliment d’infants al Complex Aquàtic (aplicació juliol 2022):
Serà gratuït per als infants que siguin fills o depenguin de la guarda i custòdia legal 
de persones abonades al Complex
Aquàtic (abonament general i abonament de migdia exclusivament), o infants que 
siguin germans de cursetistes (durant la mateixa franja horària de l’activitat de 
l’infant)

Pels infants que siguin fills o depenguin de la guarda i custòdia legal de persones no 
abonades al Complex Aquàtic:
Per primera hora......................................................................... 2,06 €
Cada ½ hora següent................................................................... 1,06 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu
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40. Tiquet d’acompanyant a cursos de natació al Complex Aquàtic (aplicació 
juliol 2022):
- Tiquet per acompanyant a un curs d’una sessió a la setmana 
........................................................................................ 11,40 €/mes
- Tiquet per acompanyant a un curs de dos sessions a la 
setmana............................................................................ 17,12 €/mes
- Tiquet per acompanyant infant a un curs d’una sessió a la 
setmana............................................................................. 5,72 €/mes
- Tiquet per acompanyant infant a un curs de dos sessions a la setmana 
....................................................................................... 11,41 €/mes
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació del 7% sobre aquest preu.

41. Matrícula abonament mini (aplicació juliol 2022):
- Totes les edats ....................................................................... 9,37 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació de 7% sobre aquest preu

42. Abonament MINI o PADEL al Complex Aquàtic (per mes) (aplicació gener 
2022):
- Infant: la tarifa correspondrà al 40% de la tarifa d’abonament general en la mateixa 
franja d’edat
- Jove: la tarifa correspondrà al 40% de la tarifa d’abonament general en la mateixa 
franja d’edat
- Adult: la tarifa correspondrà al 40% de la tarifa d’abonament general en la mateixa 
franja d’edat
- Gent gran: la tarifa correspondrà al 40% de la tarifa d’abonament general en la 
mateixa franja d’edat
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de
vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest preu

43. Quota de manteniment per abonats del Complex Aquàtic (per mes) 
(aplicació juliol 2022):
La tarifa correspondrà al 20% de l’import de la matrícula que li correspondria pel tipus 
d’abonament en que es trobi la persona i que sigui d’aplicació en el moment de 
sol·licitar aquesta tarifa.

Cal ser abonat efectiu en el moment de sol·licitar l’aplicació d’aquesta quota. El 
manteniment en aquesta tarifa té una durada compresa entre 2 i 4 mesos.

44. Activitats competitives de lleure (aplicació gener 2022):
- lliga amb 1 tècnic/àrbitre, per temporada i equip...................... 526,58 €
- lliga amb 2 tècnics/àrbitre, per temporada i equip.................... 682,04 €

S’aplicarà la proporció del preu establert quan la competició tingui una durada inferior 
a la temporada esportiva.
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45. Lloguer de pista de pàdel, per 1 hora o fracció (aplicació gener 2022):
- Per persona abonada al Complex Aquàtic.................................. 1,65 €
- Per persona no abonada al Complex Aquàtic............................. 2,49 €
- Per persona abonada al Complex Aquàtic, en horari vall 0,83 €
- Per persona no abonada al Complex Aquàtic, en horari vall 2,07 €

Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora.

La tarifa és la mateixa per a totes les persones que gaudeixen del servei, 
independentment del seu lloc de residència.

En l’horari vall es consideren les següents franges:
- de 6 a 16:30h de dilluns a divendres
- tot l’horari d’obertura en cap de setmana i festius

46. Il·luminació pista de pàdel, per 1 hora o fracció (Aplicació juliol 2022):
- il·luminació............................................................................... 2,66 €
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació de 7% sobre aquest preu

47. Lloguer de material de pàdel, per 1 hora o fracció (Aplicació juliol 2022):
- 1 raqueta de pàdel.................................................................... 1,71 €
- 1 pot de pilotes de pàdel ........................................................... 1,71 €
- 1 pot de pilotes de pàdel i 1 raqueta de pàdel .............................. 2,66 €
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació de 7% sobre aquest preu

48. Activitats de preparació maternal a l’aigua (Aplicació juliol 2022):
- tarifa mensual per l’activitat programada .................................. 56,50 €
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació de 7% sobre aquest preu
49. Activitats terapèutiques, Programa Activa’t amb informe mèdic (Aplicació 
juliol 2022):
- tarifa trimestral per l’activitat programada................................ 96,77 €

Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data 
d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una 
bonificació de 7% sobre aquest preu

50. Activitats d’iniciació esportiva al Complex Aquàtic, Programa Aigua-Joc 
(Aplicació inici activitats d’estiu 2022):
- la tarifa setmanal (5 sessions) per l’activitat programada.......... 60,80 €

Es dividirà la tarifa de forma proporcional, en fraccions d’1 dia, per usos reduïts del 
servei.
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Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en 
la data d’inscripció i durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran 
d’una bonificació de 7% sobre aquest preu

51. Participació en recorreguts Enorunning Penedès, per participació i 
corredor (Aplicació gener 2022):
- recorregut tipus A ....................................................................... 10 €
- recorregut tipus B ....................................................................... 12 €
- recorregut tipus C ....................................................................... 15 €
- recorregut tipus D....................................................................... 20 €
- recorregut tipus F........................................................................ 25 €
- recorregut tipus G....................................................................... 30 €

52. Participació en grup en recorreguts Enorunning Penedès (Aplicació gener 
2022):
- grups entre 10 i 14 corredors ............... 10% de descompte en la tarifa 56
- grups entre 15 i 19 corredors ............... 15% de descompte en la tarifa 56
- grups entre 20 i 24 corredors ............... 20% de descompte en la tarifa 56
- grups de més de 25 corredors .............. 25% de descompte en la tarifa 56

Els grups han d’efectuar una única inscripció amb tots els corredors i efectuar un 
pagament únic en el moment de contractar el servei.

53. Accés puntual a les instal·lacions de les pistes d’atletisme per ús esportiu 
individual (aplicació: gener 2022):
- 1 accés ................................................................................... 3,00 €
- Abonament de 10 accessos ...................................................... 24,00 €
- Abonament de 30 accessos ...................................................... 63,00 €
- 1 accés per grups...................................................................... 2,40 € per 
esportista

Els abonaments de 10 i 30 accessos són personals, no es pot transferir l’ús a altres 
persones.

La tarifa de grup s’aplicarà als grups organitzats d’esportistes que accedeixen al 
mateix moment a la instal·lació, amb un mínim de 10 components. L’accés del grup 
requereix una reserva prèvia
L’ús de la instal·lació de la pista d’atletisme es considera compartit amb la resta 
d’usuaris i no es reserven espais per a l’ús exclusiu d’un usuari. 

Article 4t. bis – Altres aspectes

1- Estan obligats al pagament les persones físiques i/o jurídiques i qualsevol tipus 
d’entitat o associació, usuari/a de les instal·lacions esportives municipals (IEM) o dels 
serveis, llevat que s’estableixin condicions diferents per acord de l’òrgan competent.

2- Es preveu una reducció de fins el 50% sobre les tarifes estipulats per activitats 
individuals a les persones que disposin del carnet blanc de l’Ajuntament de Vilafranca. 
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Aquesta reducció no s’aplicarà quan es prevegi una tarifa concreta per aquestes 
persones o quan ja s’apliqui un descompte per algun altre concepte.

3- L’ús de les IEM no es podrà fer amb ànim lucratiu, a excepció de disposar del 
permís explícit de l’Ajuntament de Vilafranca. Quan de l’ús de les IEM les persones o 
entitats usuàries n’obtinguin rendiments econòmics, l’Ajuntament de Vilafranca podrà 
sol·licitar les dades que cregui més convenients respecte de la quantia d’aquests 
rendiments i establir una retenció sobre els mateixos.

4- Quan es tracti de l’ús de les IEM per a la celebració d’activitats d’interès públic, es 
podran aplicar descomptes a les tarifes establertes amb l’acord previ de l’òrgan 
competent.

5- Per acorda de l’òrgan competent, es podran aplicar fiances a les persones usuàries 
que sol·licitin lloguers d’instal·lacions que en ocasions anteriors hagin desatès el 
“Reglament d’ús de les Instal·lacions Esportives Municipals”
vigent, hagin produït desperfectes a les instal·lacions esportives o es pugui preveure 
que el tipus d’ús pot afectar l’estat de les instal·lacions o el seu equipament. El valor 
de la fiança s’establirà en cada cas, en funció del volum, tipologia dels usos o del risc.

6- En tots els casos l’Ajuntament de Vilafranca podrà establir convenis i/o concerts 
amb centres educatius, associacions esportives i altres entitats.

7- Es consideren:
infants: de 2 a 15 anys
joves: de 16 a 25 anys
adults: de 26 a 65 anys
gent gran: majors de 65 anys

8- Els menors de 2 anys tenen tots els serveis gratuïts, excepte aquells que es 
programin específicament per aquesta població.

9- Les tarifes dels lloguers d’espais esportius s’aplicaran en fraccions de 30 minuts a 
partir de la primera hora.

10- Les tarifes 1, 3 i 4 inclouen l’ús de la IEM, el seu equipament, servei de vestidor, 
personal de consergeria (excepte en
horaris fora del d’obertura aprovat en el calendari anual) i il·luminació quan sigui 
necessària.

11- En la tarifa 4 l’Ajuntament de Vilafranca podrà aplicar a més a més el pagament 
d’un percentatge sobre els ingressos que generi l’entitat.

12- Les tarifes 5 a 22 s’aplicaran a activitats concretes per l’acord de l’òrgan 
competent.

13- Les tarifes de matrícula de les tarifes 23 i 24 s’aplicaran als abonaments del 
complex aquàtic. Es cobraran únicament un sol cop, mentre la persona usuària no es 
doni de baixa.
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14- En les tarifes 23 i 25 es considerarà la unitat familiar a la parella i els/les fills/es 
fins els 25 anys que convisquin en el mateix domicili. Caldrà acreditar-ho amb 
document justificatiu.

15- Les persones abonades al complex aquàtic gaudiran de fins un màxim d’un 50% 
de descompte sobre les tarifes d’activitats de caire general no incloses dintre de 
l’abonament i que organitzi l’Ajuntament de Vilafranca en el Complex Aquàtic, dintre 
del seu horari habitual d’obertura. Aquestes reduccions es faran públiques a l’inici de 
cada curs o de les activitats concretes.

16- La tarifa 29 s’aplicarà quan el grup tingui un mínim de 12 components, o a grups 
més reduïts per decisió expressa de l’òrgan competent. Quan el grup tingui 
components de diferents edats, s’aplicarà la tarifa que correspongui a
cadascun dels membres del grup. S’aplicaran les tarifes de grup tot i que els 
membres facin ús de les piscines d’estiu o del complex aquàtic indistintament, en tot 
cas, s’aplicarà a cadascun la tarifa corresponent.

17- Prèvia aprovació de l’òrgan competent, es podran aplicar promocions o altres 
avantatges que millorin les condicions econòmiques o d’accés a les activitats.

18- Qualsevol tipus d’avantatge, descomptes, ampliacions de cobertures o altres 
modificacions de caire general que es prevegin en les ordenances municipals, seran 
d’aplicació sobre aquestes tarifes, sempre que no existeixi ja un descompte superior 
en la tarifa afectada.

19- La tarifa 33 s’aplicaran quan el grup estigui composat per un mínim de 12 
alumnes, en el cas de menys de 5 anys, i de 15 a partir de primer. Quan el grup que 
ha de seguir l’activitat de forma independent estigui composat per menys alumnes 
s’aplicarà la tarifa corresponent al número mínim d’alumnes.

20- La tarifa 38 correspon a l’abonament a les activitats físiques de lleure amb 
professor organitzades al Complex Aquàtic durant els mesos de juliol i agost. No dona 
dret a la resta de serveis.

21- L’aplicació de la tarifa 2 es farà conjuntament amb les tarifes previstes per l’ús de 
les instal·lacions esportives dintre dels horaris habituals d’obertura.

22- Es preveu l’aplicació de descomptes per les tarifes vigents per contractacions 
conjuntes de col·lectius, segons la relació següent:
Tarifes en que s’aplicaran:
- Tarifa núm 30: cursos aquàtics d’hivern, per trimestre
- Tarifa núm 31: cursos de natació amb fisioterapeuta
- Tarifa núm 32: cursos aquàtics d’estiu, per curs
- Tarifa núm 35: classes particulars al complex aquàtic, per sessió

Descomptes que s’aplicaran en les anteriors tarifes:
- De 50 a 100 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 15% de descompte sobre la 
tarifa vigent
- De 101 a 150 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 18% de descompte sobre la 
tarifa vigent
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- Més de 151 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 20% de descompte sobre la 
tarifa vigent
Altres descomptes:
- Matrícula gratuïta per un abonament conjunt d’un mínim de 15 persones pertanyent 
al col·lectiu o entitat sense afany de lucre
- El 15% de descompte sobre la tarifa núm. 38, per membres d’un mateix col·lectiu o 
entitat sense afany de lucre que estableixin un conveni de col·laboració mútua amb 
l’Ajuntament de Vilafranca
- El 10% de descompte en les activitats dels programes de salut per a no abonats, 
per membres d’un mateix col·lectiu o entitat sense afany de lucre que estableixin un 
conveni de col·laboració mútua amb l’Ajuntament de Vilafranca

23- Es preveu l’aplicació de descomptes per a les famílies que disposin de la targeta 
oficial de família nombrosa:
- Quan un mínim de 3 membres de la unitat familiar s’abonin (abonament general al 
Complex Aquàtic, al primer membre se li aplicarà el mateix des compte que al segon 
membre
- Quan un mínim de 3 membres de la unitat familiar s’inscriguin a cursos aquàtics al 
Complex Aquàtic, gaudiran un 10% de descompte sobre les tarifes vigents

24- Les tarifes són imports sense IVA. El preu final resultarà d’afegir l’IVA vigent que 
correspongui en cada cas segons la legislació vigent.

25- Les tarifes núm. 25 a 35, 38, 42, 45 i de la 48 a la 50 inclouen assegurança 
obligatòria d’accidents i de RC prevista en el RD58/2010.

Article 5è- Gestió

L'exacció es considerarà acreditada simultàniament a la utilització de les instal·lacions 
o serveis, i es recaptarà segons els casos, en el moment d'entrar al recinte esportiu, 
quan es sol·licitin els serveis o quan s'efectuï la inscripció.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès en sessió celebrada el dia 21 de desembre 2021 i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.

5 - PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS QUE ES REALITZIN EN EL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET O QUE 
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ESTIGUIN REALITZADES PER LA REGIDORIA DE CULTURA O L’AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA

Article 1r.- Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu Públic per l'assistència a activitats 
artístiques i culturals que es realitzin al teatre municipal Cal Bolet o que estiguin 
realitzades per la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca, que es regirà per 
aquesta Ordenança.

Article 2n.- Obligació de Contribuir

L'obligació de contribuir, neix des del moment en que es produeix l'entrada al teatre 
municipal Cal Bolet, per a l'assistència a les activitats artístiques i culturals que en ell 
s'hi realitzin o que estiguin realitzades per la Regidoria de
Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca, per les utilitzacions de l'edifici o de la seva 
infraestructura.

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligats al pagament com a subjectes passius, les persones naturals que 
assisteixin a les activitats que s'organitzin i desenvolupin en el teatre municipal Cal 
Bolet o que estiguin realitzades per la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de 
Vilafranca, els responsables de les utilitzacions de l'edifici i els de l'ús d'elements de la 
seva infraestructura.

Article 4t.- Quantia

Les tarifes a aplicar pels espectacles que organitza o coorganitza la Regidoria de 
Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca seran, segons la naturalesa de l’espectacle o 
activitat, les següents: 

a) Els preus dels espectacles de la programació d’adults per la temporada gener-
juny 2023 s’estableixen en els imports  relacionats en la següent graella :

Títol Dia Lloc Gènere Anticipades Taquilla

Moriu-vos

Diumenge 
12 de 
febrer

Teatre Cal 
Bolet Teatre

14€ / 18€ / 
20€

16€ / 20€ / 
22€

La pell fina

Diumenge 
26 de 
febrer

Teatre Cal 
Bolet Teatre

14€ / 18€ / 
20€

16€ / 20€ / 
22€
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Hoy puede ser 
mi gran noche

Divendres 
10 de març

Teatre Cal 
Bolet Teatre

14€ / 18€ / 
20€

16€ / 20€ / 
22€

Una llum tímida
Diumenge 
19 de març

Teatre Cal 
Bolet

Teatre 
musical

14€ / 18€ / 
20€

16€ / 20€ / 
22€

Bonobo
Divendres 
31 de març

Teatre Cal 
Bolet Teatre 18 € 20 €

Paradís
Divendres 
21 d'abril

Teatre Cal 
Bolet Teatre 16 € 18 €

Flor de maig
Divendres 
28 d'abril

Teatre Cal 
Bolet Dansa 10 € 12 €

Al final, les 
visions

Divendres 
26 de maig

Teatre Cal 
Bolet Teatre

18€ / 22€ / 
24€

20€ / 24€ / 
26€

Segons la situació al mapa de butaques :

- Les entrades al 1r pis tenen un cost inferior a 2€ respecte al preu de l’entrada a 
platea. 

- Les entrades al 2n pis tenen un cost inferior a 6€ respecte a les localitats de 
platea. 

En ambdós casos excepte els espectacles per a públic familiar.

Si algun espectacle s’afegeix fora d’aquesta programació el preu pot variar respecte 
els espectacles relacionats anteriorment.

b) El preus dels espectacles de la programació familiar s’estableixen en l’import de 
6€. Si són espectacles de gran format,  de manera excepcional, el preu de 
l’entrada serà de 10€. 

c) El preus de la Fàbrica de Joguines de Nadal  s’estableix en 2€ per als infants de 
3 a 12 anys i de 4€ per als adults.

d) Les entrades pel col·lectius d’Apropa Cultura tindran un cost de 3€.

e) Les entrades d’Escena25 tenen un cost de 5€, 7€, 9€ i 12€ respectivament 
(segons conveni) depenent del cost de les entrades.
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f) S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les 
entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament (els 
abonaments podran incloure tots els espectacles organitzats per la Regidoria de 
Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca en els diferents equipaments que en depenen) :

- Els abonaments només es venen en la modalitat anticipada per internet i es 
bescanvien per taquilla de manera anticipada o per internet (no es farà el mateix dia de 
l’espectacle).

S’estableixen els següents preus d’abonaments : 

 Vine 10 :  100€,  paquets de  10 entrades per assistència a qualsevol 
espectacle de públic adult amb qualsevol acompanyament. Abonament 
unipersonal i/o amb grup. (màxim 6 persones).  

 Vine 4 : 55€, paquets de 4 entrades per assistència a qualsevol 
espectacle de públic adult.

Abonament unipersonal i/o amb un acompanyant. 
 Vine 2 : 30€, paquets de 2 espectacles diferents.

Abonament unipersonal.
 Vine Jove : 50% de descompte del preu d’entrada adreçat al públic fins 

els 30 anys. Mínim  2  espectacles.
 Vine Camerata :20€, per a 2 concerts.

Abonament unipersonal 

g) En totes les actuacions s'establirà una reducció del 25% de les esmentades 
tarifes, prèvia presentació del DNI als joves de fins a 30 anys o als posseïdors 
del Carnet Jove i a les persones jubilades, pensionistes i majors de 65 anys que 
no resideixin a Vilafranca del Penedès 

Les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta 
situació) sense cap tipus de prestació econòmica, tindran una reducció del 25% dels 
preus estipulats per a les activitats individuals.
Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00€.

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

Les famílies nombroses i/o monoparentals presentant el carnet tindran un descompte 
del 25% en tots els espectacles i per a tots els membres de la família.

Els titulars de la targeta TresC, presentant el carnet, tindran un descompte per a dues 
entrades per soci del 25% en tots els espectacles. 

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 
€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.
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S’establirà una reducció del 25% de les esmentades tarifes als grups organitzats i 
amb reserva prèvia de més de 15 persones.

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 
€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

S’establirà un descompte  als titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, als socis del Cine Club Vilafranca i als alumnes i VxL (CPNL) 
socis d’Òmnium Cultural, presentant el carnet tindran un descompte del 10% en tots 
els espectacles.

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes, a les persones titulars 
del carnet blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com a les majors de 
65 anys, jubilades o pensionistes sempre i quan tinguin la residència a Vilafranca del 
Penedès.

S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes als grups organitzats i 
amb reserva prèvia d’alumnes d’escoles de música, teatre o dansa de Vilafranca i a 
grups d’entitats de música, teatre o dansa de Vilafranca. 

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 
€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

Les persones amb discapacitat amb 1 acompanyant tindran un descompte del 50%.

Els descomptes s’hauran d’acreditar a taquilla si la compra es fa de manera anticipada a la 
taquilla o en els accessos si la compra s’ha fet per Internet. 

En el cas de no poder acreditar el descompte, s’haurà d’abonar la diferència de preu 
corresponent al dia que es va efectuar la compra. 

Una hora abans de cada espectacle es posaran a la venda les entrades que hagin quedat 
disponibles i tindran un cost superior de 2€ al preu de venda anticipada (excepte els 
espectacles per a públic familiar). 

Si es realitzen actuacions i representacions d’interès especial o campanyes de foment 
de nous públics per a sectors de població determinats es podrà establir una reducció 
que anirà del 50% a la gratuïtat.

Es decidirà en cada campanya promocional si el descompte s’aplicarà en la modalitat 
de venda anticipada i/o al mateix dia de l’espectacle. Caldrà presentar l’acreditació a 
taquilla si la compra es fa de manera anticipada a la taquilla o en els accessos si la 
compra s’ha fet per Internet.
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El Carnet de Cal Bolet i l’Auditori tindrà per objectius la fidelització del públic i 
l’augment dels espectadors que assisteixen a la programació d’espectacles 
professionals, per a públic adult. 

Es podrà establir un descompte d’entre el 10% i el 25% en el preu de les entrades als 
titulars del Carnet  de Cal Bolet i l’Auditori amb l’objectiu d’augmentar la venda 
d’entrades d’aquest col·lectiu. 
Es podran realitzar promocions especials dirigides als titulars del Carnet  de Cal Bolet 
i l’Auditori, establint un preu únic especial a l’entrada o una reducció que anirà del 
50% a la gratuïtat.

Els diferents descomptes o bonificacions no són acumulables.

El mateix dia de la representació, a taquilla, no es farà cap descompte ni rebaixa.

Article 5è.- Lloguer d’equipaments

a). El preu pel lloguer del teatre Cal Bolet s’estableix en 74,12 € per hora d’ús en dies 
laborables de dilluns a divendres i de 88,95 € per hora d’ús en dissabtes, diumenges i 
festius. El dia o dies de realització d’un acte públic l’usuari haurà de pagar un mínim 
de 3 hores. En dies en què no es realitzi acte públic (assaig, muntatge, preparatius, 
etc.) l’usuari haurà de pagar un mínim d’1 hora.

La disponibilitat i els horaris dels espais estan condicionats a la compatibilitat amb la 
programació professional dels equipaments i els usos no professionals reservats 
prèviament. Igualment, l’ús dels serveis i l’equipament tècnic està
condicionat en tot moment a la compatibilitat amb l’ús que convingui per la 
programació professional dels equipaments.

L’ordre de reserva dels usos no professionals dels equipaments serà el següent:
- Conveni d’usos escolars provinents de la Diputació (projecte anem al teatre)
- Reserves de l’Ajuntament de regularitat anual
- Associacions i entitats vinculades a l’àmbit del teatre, la dansa i la música

El lloguer d’espais és possible de dimarts a diumenge.

No s’hi realitzaran cerimònies de tipus religiós.

Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el 
sectors del teatre, la dansa i la música i les escoles públiques i privades de Vilafranca 
que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en organitzar 
espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una rebaixa del 80% en el preu del lloguer 
del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en 
comptes del 80% serà del 70%. 

En el cas de gaudir de la gratuïtat de les 9 primeres hores de lloguer, la rebaixa 
posterior serà directament del 70%.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
4/2022/3128

Codi validació document:
14611641355611421472

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 44 de 88

Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no desenvolupin activitat en el 
sectors del teatre, la dansa i la música, interessades en organitzar espectacles al 
teatre Cal Bolet gaudiran d’una rebaixa del 70% en el preu del lloguer del teatre les 
primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes del 70% 
serà del 60%.

Les entitats sense afany de lucre d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès i 
les escoles públiques i privades d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès que 
imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en organitzar 
espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una rebaixa del 50% en el preu del lloguer 
del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa serà del 40%.

Pel que fa a les referències als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre 
que preveu aquest apartat a), s’exigirà per accedir als beneficis, en el cas d’entitats 
amb seu a Vilafranca, que es trobin inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès i, en tot cas, que no es tracti d’entitats vinculades de 
manera directa o indirecta amb centres dedicats al teatre, a la dansa o a la música 
que siguin de titularitat privada i amb afany de lucre.

Les empreses de la comarca de l’Alt Penedès que desenvolupin activitats en el sector 
de la cultura interessades en organitzar activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una 
rebaixa del 30% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 
6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes del 30% serà del 20%.

Les associacions d’empreses cooperatives del sector social i les associacions 
d’empresaris i els col·legis oficials de sectors professionals amb seu o delegació a la 
comarca de l’Alt Penedès interessades en organitzar activitats al teatre Cal Bolet 
gaudiran d’una rebaixa del 20% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, 
quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes del 20% serà del 10%.

Els serveis de l’Ajuntament de Vilafranca i organismes participats per aquest 
interessats en organitzar activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una rebaixa del 
100% en el preu del lloguer del teatre. Hauran de fer-se càrrec de l’import del 
pagament del personal i serveis tècnics necessaris per a la realització de l’activitat.

Pel que fa a les escoles públiques i concertades de la Vila interessades en organitzar 
espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una rebaixa del 80% en el preu del lloguer 
del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en 
comptes del 80% serà del 70%. En aquest cas, la persona usuària haurà de fer 
constar en tot el material de promoció que es generi, la col·laboració de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, i afegir els logotips de l’Ajuntament i de l’equipament.

Les activitats escolars de les escoles públiques, concertades i instituts de la Vila que 
siguin responsabilitat dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del 
centre i que es presentin al teatre Cal Bolet en horari escolar, gaudiran d’una rebaixa 
del 100% del preu del lloguer sempre i quan es tracti d’activitats escèniques, l’ús de 
la sala sigui d’un màxim de 9 hores, l’activitat vagi dirigida als mateixos alumnes i 
l’entrada sigui gratuïta. 
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No s’inclouen en aquesta modalitat les activitats extraescolars que siguin 
responsabilitat de les AMPES, que gaudiran d’una rebaixa del 80% en el preu del 
lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes 
del 80% serà del 70%.

Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat escolar però en aquest cas 
dirigida al públic familiar, la cessió del teatre també serà gratuïta sempre i quan 
l’activitat tingui lloc durant el mateix dia que la primera representació i el temps total 
d’ús de la sala sigui d’un màxim d’11 hores i l’entrada sigui gratuïta.

En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en 
cas que fos necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar.

b) Les administracions públiques d’àmbit supramunicipal interessades en organitzar 
espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una rebaixa del 50% en el preu del lloguer 
del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en 
comptes del 50% serà el 40%.

c) Si es tracta d'entitats, particulars o empreses de Vilafranca i amb finalitat lucrativa 
interessades en organitzar activitats al teatre Cal Bolet no podran gaudir de rebaixa 
en el preu del lloguer. A aquests efectes, es consideraran entitats lucratives les 
societats mercantils i les societats civils particulars de tota mena, així com totes 
aquelles entitats el caràcter lucratiu de les quals resulti dels seus propis estatuts.

En el cas d'entitats de fora de Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin 
activitats especials ja sigui per la quantitat d'hores o de dies o de serveis especials 
sol·licitats, el preu l'establirà, segons cada cas. En cas d’utilitzacions continuades, es 
podrà establir una reducció, segons resolució motivada de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En cas d'utilitzacions continuades, es podrà establir una reducció, segons resolució 
motivada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca.

d) Les persones que hagin realitzat tallers o cursets de teatre o dansa organitzats per 
l’Ajuntament o amb una participació directa d’aquest, o que presentin un projecte 
artístic que es consideri interessant per a la ciutat, i que sol·licitin el teatre per 
presentar una primera representació, pondran utilitzar-lo gratuïtament.

Totes aquelles entitats o associacions de teatre, música o dansa de la Vila i legalment 
constituïdes disposaran d’un ús anual gratuït del teatre de 9 hores. Aquest ús no es 
podrà acumular a altres gratuïtats establertes por conveni entre l’Ajuntament de 
Vilafranca i les entitats.

En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en 
cas que fos necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar.

e) Amb independència del preu del lloguer que s’estableixi, qualsevol entitat, persona 
o empresa usuària del teatre haurà de satisfer els següents imports per la prestació 
de serveis concrets:

1. Utilització del linòleum en el teatre .......................................... 68,63 €
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2. Utilització del linòleum fora del teatre...................................... 146,41 €
3. Muntatge de grades (preu per tarima utilitzada) ........................ 10,59 €
4. Neteja especial de tot l’espai.................................................. 132,36 €
5. Utilització de torres de publicitat:
Lloguer d’1.............................................................................. 708,93 €
Lloguer de 2 (10 € de descompte)........................................... 1.276,06 €
Lloguer de 3 (10 € de descompte)........................................... 1.807,77 €
Lloguer de 4 (10 € de descompte)........................................... 2.268,57 €
Lloguer de 5 (10 € de descompte)........................................... 2.658,49 €
Lloguer de 6 (10 € de descompte)........................................... 2.977,50 €
Lloguer de 7 (10 € de descompte)........................................... 3.225,64 €
Lloguer de 8 (10 € de descompte)........................................... 3.402,86 €
6. Ús de videoprojector (per cada muntatge) (tant al teatre com a l’auditori) 
..............................................................................................  42,35 €
7. Ús de la pantalla (per cada muntatge) (tant al teatre com a l’auditori) ....... 
..............................................................................................  47,52 €
8. Vigilant de seguretat privada (preu x hora/vigilant)................ Preu mercat
9. Retirar butaques i plegar grada ............................................. 131,30 €
10. plegar la grada Sibox ........................................................... 42,35 €
11. Renovació del carnet .............................................................. 1,05 €
12. Neteja de linòleum blanc, utilització dins i fora del teatre......... 232,43 €
13. Mentre durin les restriccions sanitàries causades pel COVID-19 o d’altres que es 
poguessin produir, el lloguer dels equipaments inclourà una taxa per realitzar la 
desinfecció dels espais que en el cas de Cal Bolet serà d’entre 145 i 220 €, segons les 
hores necessàries per realitzar-la.

f). Tècnic de so:
. Per sessió de fins a 6h en un sol dia ......................................... 148,25 €
. Per sessió de més de 6h en un sol dia....................................... 190,60 €
g). Tècnic de llum:
. Per sessió de fins a 6 h .......................................................... 127,07 €
. Per sessió de més de 6 h ........................................................ 190,60 €

h). Personal de suport:
. Taquiller/a (per hora o fracció).................................................. 16,41 €
. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant 
............................................................................................... 16,41 €
. Muntadors (per hora o fracció)................................................... 16,41 €

i) En tots els casos, excepte si es tracta d’entitats, particulars o empreses amb 
finalitat lucrativa, s’aplicarà una rebaixa del 50% en les tarifes següents: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 12 i 13.

j) Tallers d’estiu de música tradicional:
 Modalitat individual de 30 minuts: entre 39,25€ i 44,45€ per persona
 Modalitat individual de 45 minuts: entre 49,60€ i 54,75€ per persona
 Modalitat grup i col·lectiva de 45 minuts: entre 34,10€ i 39,25€ per persona
 Taller d’improvisació amb la gralla. Classes grupals: entre 20,65€ i 25,85€ per 
persona
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Les tarifes que es mouen entre la forquilla de dos imports, es determinaran 
mitjançant resolució del tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda a proposta del 
servei 

Les persones empadronades a Vilafranca del Penedès, gaudiran d’un 7% de rebaixa 
sobre aquestes tarifes.

k) Espectacle Cantània: S’estableix una tarifa d’entre 3,10€ i 10,35€ per persona.

Les tarifes que es mouen entre la forquilla de dos imports, es determinaran 
mitjançant resolució del tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda a proposta del 
servei

Les famílies que tinguin fills escolaritzats a Vilafranca, i aquests tinguin dret a 
percebre un ajut dins el Programa d’Ajuts a l’Escolarització que estableix l’Ajuntament 
de Vilafranca, disposaran de 2 entrades gratuïtes, per família.

l) Fira Musical Familiar: S’estableix una tarifa d’entre 3,10€ i 10,35€ per persona.

Les tarifes que es mouen entre la forquilla de dos imports, es determinaran 
mitjançant resolució del tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda a proposta del 
servei

El sol·licitant ha d’anomenar una persona responsable que ostentarà la seva 
representació en les funcions de coordinar, organitzar i actuar com a interlocutor amb 
la persona responsable de l’equipament.

El sol·licitant dels equipaments atendrà en tot moment les recomanacions i 
necessitats dels caps de sala del teatre i l’Auditori que seran els màxims responsables 
dels actes que s’hi celebrin.

Un cop tancada la sol·licitud amb el cap de sala de l’equipament i el/la tècnic/a de 
cultura que farà arribar a l’usuari la sol·licitud emplenada definitivament amb el seu 
cost, no es podran fer canvis de darrera hora en la previsió de treball ni en els 
horaris. 
En aquest punt, donada la necessitat de contractar el personal necessari per l’acte 
amb la previsió que requereixi el procés de contractació de l’Ajuntament, no 
s’admetrà cap canvi posterior a les tres setmanes prèvies a l’acte.

Article 6è .- Condicions de contractació del personal necessari pel 
desenvolupament de l’acte

S’estableix una pauta de personal a contractar per cada acte que es regirà pels 
següents criteris:

a. En cas d’actes amb quantitat de públic fins a les 250 persones: caldran dues 
persones per gestionar l’entrada de públic i l’acomodació a l’interior de les sales. Es 
pot valorar, si el nombre és molt inferior a 250, la possibilitat de
contractar una sola persona per realitzar ambdues tasques.
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b. En cas d’actes superior a 250 persones caldran dues persones per gestionar 
l’entrada de públic i una persona com a mínim per ajudar a l’acomodació a l’interior 
de les sales.

c. En cas que el dia de la realització de l’acte el nombre d’assistents com a públic sigui 
superior a la previsió inicial i, per tant, no es compti amb el personal necessari segons 
s’estipula en els punts a. i b., una persona de l’organització col·laborarà amb les 
tasques de gestió d’entrada de públic per substituir el personal contractat que haurà 
d’ocupar-se de l’acomodació a l’interior de la sala.

d. En tots els actes caldrà la contractació d’un tècnic pel desenvolupament de l’acte. 
En cas que l’usuari disposi dels serveis d’una persona contractada a aquests efectes, 
caldrà igualment la supervisió d’un suport tècnic que contractarà el teatre o l’auditori 
per acompanyar en l’ús del material dels equipaments.

Article 7è.- Condicions especials per a la realització de concerts i actes 
festius al Teatre Municipal Cal Bolet amb públic a peu dret

1.- Aforament i dret d'admissió: L’aforament màxim permès a la platea del teatre és 
de 500 persones. Sota cap circumstància es pot superar aquest nombre. El dret 
d’admissió correspon sempre al Patronat del Teatre i serà exercit per mitjà de la 
persona responsable de sala designada pel Servei de Cultura.

2.- Agenda: En funció de les característiques de l'acte que es vulgui celebrar al teatre, 
el Patronat es reserva la facultat d'efectuar la reserva únicament si el dia següent al 
sol·licitat no hi ha cap altra activitat programada prèviament.

3.- Bar: L’organització de l'acte podrà instal·lar una barra de bar al vestíbul del teatre 
per oferir únicament servei de begudes, que només es podran servir en got o copa de 
plàstic reutilitzable, podent utilitzar els gots o copes de propietat municipal les 
entitats que així ho sol·licitin. 
En tot cas, l’organització de l’acte garantirà un sistema de retorn sense cost del got o 
copa de plàstic utilitzats. 
Es prohibeix expressament el servei en qualsevol altre tipus de recipient.

4.- Butaques: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents per la retirada 
i reinstal·lació de les butaques, fins i tot en si la cessió del teatre hagués estat 
gratuïta.

5.- Neteja: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents a la neteja 
extraordinària ocasionada per un ús inadequat del teatre, fins i tot si la cessió del 
teatre hagués estat gratuïta.

6.- Fiança: Simultàniament a la formalització de la reserva del teatre, l’organització 
dipositarà una fiança de 600,00 € amb l’objectiu de garantir el pagament de possibles 
desperfectes o de les sancions per l’incompliment de les condicions d’utilització. 
El teatre disposarà d'un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de celebració de 
l'acte per notificar a la persona organitzadora els desperfectes o sancions o, en cas 
contrari, per tornar la fiança.
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7.- Vigilància: L’organització disposarà 6 persones per efectuar tasques de vigilància 
als accessos de públic (vestíbul i sala) i a l’interior de la sala. Hi haurà d’haver un 
mínim de 2 persones als accessos i 4 més a l’interior de la sala.

Aquestes persones aniran en tot moment degudament identificades com a personal 
de seguretat i seran presents al teatre una hora abans del començament de l'acte, 
per tal que el responsable de la sala els doni les instruccions oportunes per realitzar 
les seves tasques.

El teatre es reserva la potestat discrecional de contractar un servei de vigilància. En 
aquest cas, ho comunicarà a l’organització amb al menys dos dies hàbils abans de la 
data prevista per a la celebració de l'acte. 

L’organització no haurà de proporcionar el seu personal propi, però haurà d’assumir el 
cost, fins i tot si la cessió del teatre hagués estat gratuïta.

8.- Legislació: L’organització estarà obligada a complir ella mateixa i a fer complir a 
les persones usuàries i al públic les lleis que siguin aplicables a la naturalesa de l’acte 
(tabac, alcohol, espectacles, etc.) i en respon davant del teatre, de les 
administracions públiques i de qualsevol tercer per les conseqüències derivades del 
seu incompliment.

9.- Sancions: en cas d’incompliment de les condicions establertes, el Patronat del 
Teatre podrà imposar les sancions següents:

a). Per sobrepassar l’horari establert: 103,30 € per hora o fracció més les despeses 
de personal per l’augment del seu horari.
b). Per servir begudes en recipients no autoritzats: 309,90 €.
c). Per fumar a l’interior de l’edifici: 309,90 €.
d). Per aldarulls o baralles a l’interior de l’edifici: 309,90 €.
e). A més, la reincidència en l’incompliment de les condicions establertes podrà 
suposar, per acord de l’Ajuntament de Vilafranca, la pèrdua del dret d’ús del teatre 
durant un termini màxim de dos anys.

Article 8è.- Gestió

1.- La venda d'entrades de les activitats teatrals, musicals o de dansa que es duguin 
a terme en el teatre i que estiguin organitzades per la Regidoria de Cultura o 
l’Ajuntament de Vilafranca, s’efectuaran simultàniament a les taquilles del teatre i pel 
sistema de venda telemàtica, telefònica o presencial que acordi l’Ajuntament de 
Vilafranca.

2.- El pagament de les tarifes dels apartats e), f), g), h), i) i j) de l’article 5è. es 
realitzarà per ingrés directe en la Tresoreria Municipal o allà on estableixi 
l’Ajuntament, en cas que delegués la gestió en altra entitat, les esmentades
actuacions s’adreçaran a les oficines d’aquesta o de les entitats col·laboradores. En 
qualsevol cas, sempre abans de retirar la llicència d’utilització corresponent.

Article 9è.- Seguretat durant la celebració dels actes.
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Per atendre la seguretat i el bon funcionament dels actes a celebrar en els 
equipaments:

El públic assistent a totes les ocupacions del teatre i l’Auditori hauran de presentar 
una entrada abans d’accedir a les sales.

En cap cas es permetrà l’accés del públic a les sales sense prèvia presentació d’una 
entrada (numerada o sense numerar) que emetrà l’entitat que lloga l’espai segons 
l’aforament disponible.

Aquest aforament pot variar segons les necessitats tècniques de l’acte. Es 
determinarà amb el cap tècnic de l’equipament. L’usuari de l’equipament mostrarà al 
cap tècnic el nombre d’entrades venudes abans de començar l’acte.

En cap cas es permetrà ocupar les escales dels equipaments per seure ni es podrà 
ocupar espais de passadissos amb excepció del personal de l’organització de l’acte, 
que haurà d’anar degudament acreditat.

Pel que fa a les sortides dels artistes, quan es tracti d’artistes menors d’edat, la 
recollida per part dels familiars o responsables es farà per la part posterior de 
l’Auditori i per la sortida de camerinos en el cas del teatre Cal Bolet.
En el cas de celebració d’actes amb públic menor d’edat, l’organització es farà 
responsable del seu correcte comportament dins la sala i durant la sortida.

El nombre d’acompanyants adults en aquesta mena d’actes ha de seguir les ràtios 
oficials establertes corresponents.

Abans de la celebració de l’acte, l’organització rebrà un plànol indicatiu amb la 
informació necessària a tenir en compte en cas d’evacuació d’emergència.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

6 - PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS QUE ES REALITZIN A L’AUDITORI MUNICIPAL
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Article 1r.- Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu Públic per l'assistència a activitats 
artístiques i culturals que es realitzin a l’auditori municipal, que es regirà per aquesta 
Ordenança.

Article 2n.- Obligació de Contribuir

L'obligació de contribuir, neix des del moment en que es produeix l'entrada en 
l’Auditori Municipal, per a l'assistència a les activitats artístiques i culturals que en ell 
s'hi realitzin, per les utilitzacions de l'edifici o de la seva infraestructura.

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligats al pagament com a subjectes passius, les persones naturals que 
assisteixin a les activitats que s'organitzin i desenvolupin en l’Auditori Municipal, els 
responsables de les utilitzacions de l'edifici i els de l'ús d'elements de la seva 
infraestructura.

Article 4t.- Quantia

Les tarifes a aplicar pels espectacles que organitza o coorganitza la Regidoria de 
Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca seran, segons la naturalesa de l’espectacle o 
activitat, les següents: 

a) Els preus dels espectacles de la programació d’adults per la temporada gener-
juny 2023 s’estableixen en els imports  relacionats en la següent graella :

Títol Dia Lloc Gènere Anticipades Taquilla

Mishima
Diumenge 
5 de febrer

Auditori 
Municipal Música 22€ / 24€ 24€ / 26€

Maestro Espada

Divendres 
10 de 
febrer

Auditori 
Municipal Música 16€ / 18€ 18€ / 20€

Camerata 
Penedès i 
Tempus Trio

Diumenge 
12 de 
març

Auditori 
Municipal Música 22€ / 24€ 24€ / 26€
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Anna Roig

Diumenge 
26 de 
març

Auditori 
Municipal Música 22€ / 24€ 24€ / 26€

Quimi Portet
Diumenge 
2 d'abril

Auditori 
Municipal Música 18€ / 20€ 20€ / 22€

Rèquiem Nocturn
Dijous 27 
d'abril

Auditori 
Municipal Dansa 18€ / 20€ 20€ / 22€

Cantània: Les 
portes del món

Dimarts 30 
de maig

Auditori 
Municipal Música 6 € 6 €

Cantània: Les 
portes del món

Dimecres 
31 de 
maig

Auditori 
Municipal Música 6 € 6 €

Cantània: Les 
portes del món

Dijous 1 
de juny

Auditori 
Municipal Música 6 € 6 €

Pablo Barragán & 
Camerata 
Penedès

Diumenge 
7 de maig

Auditori 
Municipal Música 20€ / 22€ 22€ / 24€

Oriol Casals + 
Gabriel Kaaz

Divendres 
12 de 
maig

Espai Jove La 
Nau Música 16 € 18 €

Els Colors de 
Duke Ellington

Diumenge 
21 de 
maig

Auditori 
Municipal

Espectacle 
familiar 10€ 10€

Guillermotta

Diumenge 
28 de 
maig

Auditori 
Municipal

Teatre 
musical 18€ / 20€ 20€ / 22€

Sound de secà
Divendres 
2 de juny

Auditori 
Municipal Música 16 € 18 €

Just a mood
Divendres 
9  de juny

Auditori 
Municipal Dansa 18 € 20 €

Segons la situació al mapa de butaques :

a) Les entrades de la grada tenen un cost inferior a 2€ respecte al preu de l’entrada a 
platea. 

Si algun espectacle s’afegeix fora d’aquesta programació el preu pot variar respecte 
els espectacles relacionats anteriorment.
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b) El preus dels espectacles de la programació familiar s’estableixen en l’import de 
6€. Si són espectacles de gran format,  de manera excepcional, el preu de 
l’entrada serà de 10€. 

c) El preus de la Fàbrica de Joguines de Nadal  s’estableix en 2€ per als infants de 
3 a 12 anys i de 4€ per als adults.

d) Les entrades pel col·lectius d’Apropa Cultura tindran un cost de 3€.

e) Les entrades d’Escena25 tenen un cost de 5€, 7€, 9€ i 12€ respectivament 
(segons conveni) depenent del cost de les entrades.

f) S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les 
entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament (els 
abonaments podran incloure tots els espectacles organitzats per la Regidoria de 
Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca en els diferents equipaments que en depenen) :

- Els abonaments només es venen en la modalitat anticipada per internet i es bescanvien 
per taquilla de manera anticipada o per internet (no es farà el mateix dia de l’espectacle).

S’estableixen els següents preus d’abonaments : 

 Vine 10 :  100€,  paquets de  10 entrades per assistència a qualsevol 
espectacle de públic adult amb qualsevol acompanyament. Abonament 
unipersonal i/o amb grup. (màxim 6 persones).  

 Vine 4 : 55€, paquets de 4 entrades per assistència a qualsevol 
espectacle de públic adult.

Abonament unipersonal i/o amb un acompanyant. 
 Vine 2 : 30€, paquets de 2 espectacles diferents.

Abonament unipersonal.
 Vine Jove : 50% de descompte del preu d’entrada adreçat al públic fins 

els 30 anys. Mínim  2  espectacles.
 Vine Camerata :20€, per a 2 concerts.

Abonament unipersonal 

g) En totes les actuacions s'establirà una reducció del 25% de les esmentades 
tarifes, prèvia presentació del DNI als joves de fins a 30 anys o als posseïdors 
del Carnet Jove i a les persones jubilades, pensionistes i majors de 65 anys que 
no resideixin a Vilafranca del Penedès 

Les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta 
situació) sense cap tipus de prestació econòmica, tindran una reducció del 25% dels 
preus estipulats per a les activitats individuals.
Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00€.

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.
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Les famílies nombroses i/o monoparentals presentant el carnet tindran un descompte 
del 25% en tots els espectacles i per a tots els membres de la família.

Els titulars de la targeta TresC, presentant el carnet, tindran un descompte per a dues 
entrades per soci del 25% en tots els espectacles. 

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 
€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

S’establirà una reducció del 25% de les esmentades tarifes als grups organitzats i 
amb reserva prèvia de més de 15 persones.

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 
€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

S’establirà un descompte  als titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, als socis del Cine Club Vilafranca i als alumnes i VxL (CPNL) 
socis d’Òmnium Cultural, presentant el carnet tindran un descompte del 10% en tots 
els espectacles.

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes, a les persones titulars 
del carnet blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com a les majors de 
65 anys, jubilades o pensionistes sempre i quan tinguin la residència a Vilafranca del 
Penedès.

S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes als grups organitzats i 
amb reserva prèvia d’alumnes d’escoles de música, teatre o dansa de Vilafranca i a 
grups d’entitats de música, teatre o dansa de Vilafranca. 

Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 
€. 

Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

Les persones amb discapacitat amb 1 acompanyant tindran un descompte del 50%.

Els descomptes s’hauran d’acreditar a taquilla si la compra es fa de manera anticipada a la 
taquilla o en els accessos si la compra s’ha fet per Internet. 

En el cas de no poder acreditar el descompte, s’haurà d’abonar la diferència de preu 
corresponent al dia que es va efectuar la compra. 

Una hora abans de cada espectacle es posaran a la venda les entrades que hagin quedat 
disponibles i tindran un cost superior de 2€ al preu de venda anticipada (excepte els 
espectacles per a públic familiar). 
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Si es realitzen actuacions i representacions d’interès especial o campanyes de foment 
de nous públics per a sectors de població determinats es podrà establir una reducció 
que anirà del 50% a la gratuïtat.

Es decidirà en cada campanya promocional si el descompte s’aplicarà en la modalitat 
de venda anticipada i/o al mateix dia de l’espectacle. Caldrà presentar l’acreditació a 
taquilla si la compra es fa de manera anticipada a la taquilla o en els accessos si la 
compra s’ha fet per Internet.

El Carnet de Cal Bolet i l’Auditori tindrà per objectius la fidelització del públic i 
l’augment dels espectadors que assisteixen a la programació d’espectacles 
professionals, per a públic adult. 

Es podrà establir un descompte d’entre el 10% i el 25% en el preu de les entrades als 
titulars del Carnet  de Cal Bolet i l’Auditori amb l’objectiu d’augmentar la venda 
d’entrades d’aquest col·lectiu. 
Es podran realitzar promocions especials dirigides als titulars del Carnet  de Cal Bolet 
i l’Auditori, establint un preu únic especial a l’entrada o una reducció que anirà del 
50% a la gratuïtat.

Els diferents descomptes o bonificacions no són acumulables.

El mateix dia de la representació, a taquilla, no es farà cap descompte ni rebaixa.

Article 5è.- Lloguer d’equipaments

a). El preu pel lloguer de l’Auditori Municipal s’estableix en 122,83 € per hora d’ús en 
dies laborables de dilluns a divendres i de 148,25 € per hora d’ús en dissabtes, 
diumenges i festius. 

El dia o dies de realització d’un acte públic l’usuari haurà de pagar un mínim de 3 
hores. En dies en què no es realitzi acte públic (assaig, muntatge, preparatius, etc.) 
l’usuari haurà de pagar un mínim d’1 hora.

La disponibilitat i els horaris dels espais estan condicionats a la compatibilitat amb la 
programació professional dels equipaments i els usos no professionals reservats 
prèviament. Igualment, l’ús dels serveis i l’equipament tècnic està
condicionat en tot moment a la compatibilitat amb l’ús que convingui per la 
programació professional dels equipaments.

L’ordre de reserva dels usos no professionals dels equipaments serà el següent:
- Convenis d’usos escolars provinents de la Diputació (projecte anem al teatre)
- Reserves de l’Ajuntament de regularitat anual
- Associacions i entitats vinculades a l’àmbit del teatre, la dansa i la música

El lloguer d’espais és possible de dimarts a diumenge.
No s’hi realitzaran actes que atemptin contra la dignitat de les persones i els drets 
fonamentals, d’acord amb la legislació vigent No s’hi celebraran cerimònies de tipus 
religiós.
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Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el 
sectors del teatre, la dansa i la música i les escoles públiques i privades de Vilafranca 
que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i interessades en
organitzar espectacles l’Auditori gaudiran d’una rebaixa del 80% en el preu del lloguer 
les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes del 
80% serà del 70%. 

En el cas de gaudir de la gratuïtat de les 9 primeres hores del lloguer, la rebaixa 
posterior serà directament del 70%.

Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no desenvolupin activitat en el 
sectors del teatre, la dansa i la música, interessades en organitzar espectacles a 
l’Auditori Municipal gaudiran d’una rebaixa del 70% en el preu del lloguer les primeres 
6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes del 70% serà del 
60%.

Les entitats sense afany de lucre d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès i 
les escoles públiques i privades d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès que 
imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en organitzar 
espectacles a l’Auditori Municipal gaudiran d’una rebaixa del 50% en el preu del 
lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i serà del 
40%.

Pel que fa a les referències als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre 
que preveu aquest apartat a), s’exigirà per accedir als beneficis, en el cas d’entitats 
amb seu a Vilafranca, que es trobin inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès i, en tot cas, que no es tracti d’entitats vinculades de 
manera directa o indirecta amb centres dedicats al teatre, a la dansa o a la música 
que siguin de titularitat privada i amb afany de lucre.

Les empreses de la comarca de l’Alt Penedès que desenvolupin activitats en el sector 
de la cultura interessades en organitzar activitats a l’Auditori Municipal gaudiran d’una 
rebaixa del 30% en el preu del lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la 
rebaixa es reduirà i en comptes del 30% serà del 20%.

Les associacions d’empreses cooperatives del sector social i les associacions 
d’empresaris i els col·legis oficials de sectors professionals amb seu o delegació a la 
comarca de l’Alt Penedès interessades en organitzar activitats a l’Auditori Municipal 
gaudiran d’una rebaixa del 20% en el preu del lloguer les primeres 6 hores, quan 
passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes del 20% serà del 10%.

Els serveis de l’Ajuntament de Vilafranca i organismes participats per aquest 
interessats en organitzar activitats a l’Auditori Municipal gaudiran d’una rebaixa del 
100% en el preu del lloguer del teatre. Hauran de fer-se càrrec de l’import del 
pagament del personal i serveis tècnics necessaris per a la realització de l’activitat.

Pel que fa a les escoles públiques i concertades de la Vila interessades en organitzar 
espectacles a l’Auditori Municipal gaudiran d’una rebaixa del 80% en el preu del 
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lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes 
del 80% serà del 70%.

En aquest cas, la persona usuària haurà de fer constar en tot el material de promoció 
que es generi, la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i afegir els 
logotips de l’Ajuntament i de l’equipament.

Les activitats escolars de les escoles públiques, concertades i instituts de la Vila que 
siguin responsabilitat dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del 
centre i que es presentin a l’Auditori Municipal en horari escolar, gaudiran d’una 
rebaixa del 100% del preu del lloguer sempre i quan es tracti d’activitats escèniques, 
l’ús de la sala sigui d’un màxim de 9 hores, l’activitat vagi dirigida als mateixos 
alumnes i l’entrada sigui gratuïta. 

No s’inclouen en aquesta modalitat les activitats extraescolars que siguin 
responsabilitat de les AMPES, que gaudiran d’una rebaixa del 80% en el preu del 
lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa es reduirà i en comptes 
del 80% serà del 70%.

Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat escolar però en aquest cas 
dirigida al públic familiar, la cessió de l’Auditori Municipal també serà gratuïta sempre 
i quan l’activitat tingui lloc durant el mateix dia que la
primera representació i el temps total d’ús de la sala sigui d’un màxim de 11 hores i 
l’entrada sigui gratuïta.

En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en 
cas que fos necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar.

b). Les administracions públiques d’àmbit supramunicipal interessades en organitzar 
espectacles a l’Auditori Municipal gaudiran d’una rebaixa del 50% en el preu del 
lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la rebaixa
es reduirà i en comptes del 50% serà del 40%.

c). Si es tracta d'entitats, particulars o empreses de Vilafranca i amb finalitat lucrativa 
interessades en organitzar activitats a l’Auditori Municipal no podran gaudir de 
rebaixa en el preu del lloguer. 
A aquests efectes, es consideraran entitats lucratives les societats mercantils i les 
societats civils particulars de tota mena, així com totes aquelles entitats el caràcter 
lucratiu de les quals resulti dels seus propis estatuts.

En el cas d'entitats de fora de Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin 
activitats especials ja sigui per la quantitat d'hores o de dies o de serveis especials 
sol·licitats, el preu l'establirà, segons cada cas i per resolució
motivada per l’Ajuntament de Vilafranca.

En cas d'utilitzacions continuades, es podrà establir una reducció, segons resolució 
motivada per l’Ajuntament de Vilafranca.
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d). Les persones que presentin un projecte artístic que es consideri interessant per a 
la ciutat, i que sol·licitin l’auditori per presentar-hi una primera representació, podran 
utilitzar-lo gratuïtament.

Totes aquelles entitats o associacions de teatre, música o dansa de la Vila i legalment 
constituïdes disposaran d’un ús anual gratuït de l’auditori de 9 hores. Aquest ús no es 
podrà acumular a altres gratuïtats per conveni entre
l’Ajuntament de Vilafranca i les entitats.

En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en 
cas que fos necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar.

e) Amb independència del preu del lloguer que s’estableixi, qualsevol entitat, persona 
o empresa usuària del teatre haurà de satisfer els següents imports per la prestació 
de serveis concrets:

1. Utilització del linòleum a l’auditori............................................. 68,63 €
2. Neteja especial de tot l’espai.................................................. 211,78 €
3. Plegar 5 primeres fileres de la sala........................................... 26,48 €
4. Retirar butaques i plegar grada................................................ 63,53 €
5. Muntatge de grades (preu per tarima utilitzada) .......................... 7,94 €
6. Piano expressament afinat per l’acte....................................... 180,01 €
7. Ús de videoprojector (per cada muntatge)................................. 42,35 €
8. Ús de la pantalla (per cada muntatge)....................................... 47,52 €
9. Muntatge d’equip de connexions per a premsa............................. 7,94 €
10. Vigilant de seguretat privada (preu x hora/vigilant).............. Preu mercat
11. Neteja de linòleum blanc, utilització dins i fora del teatre......... 232,43 €
12. Mentre durin les restriccions sanitàries causades pel COVID-19 o d’altres que es 
poguessin produir, el lloguer dels equipaments inclourà una taxa per realitzar la 
desinfecció dels espais que en el cas de l’Auditori serà d’entre 160 i 220 €, segons les 
hores necessàries per realitzar-la.

f). Tècnics i/o personal de suport:

1. Tècnic de so:
. Per sessió de fins a 6h en un sol dia ........................................ 148,25 €
. Per sessió de més de 6h en un sol dia....................................... 190,60 €

2. Tècnic de llum (per sessió)
. Per sessió de fins a 6h en un sol dia ......................................... 127,07 €
. Per sessió de més de 6h en un sol dia....................................... 190,60 €
3. Taquiller/a (per hora o fracció)................................................. 16,41 €
4. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant 
............................................................................................... 16,41 €
5. Muntadors (per hora o fracció) ................................................ 16,41 €

g) En tots els casos, excepte si es tracta d’entitats, particulars o empreses amb 
finalitat lucrativa, s’aplicarà una rebaixa del
50% en les tarifes següents: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 12.
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Article 6è.- Condicions de contractació del personal necessari pel 
desenvolupament de l’acte

S’estableix una pauta de personal a contractar per cada acte que es regirà pels 
següents criteris:

a. En cas d’actes amb quantitat de públic fins a les 250 persones: caldran dues 
persones per gestionar l’entrada de públic i l’acomodació a l’interior de les sales. Es 
pot valorar, si el nombre és molt inferior a 250, la possibilitat de
contractar una sola persona per realitzar ambdues tasques.

b. En cas d’actes superior a 250 persones caldran dues persones per gestionar 
l’entrada de públic i una persona com a mínim per ajudar a l’acomodació a l’interior 
de les sales.

c. En cas que el dia de la realització de l’acte el nombre d’assistents com a públic sigui 
superior a la previsió inicial i, per tant, no es compti amb el personal necessari segons 
s’estipula en els punts a. i b., una persona de l’organització col·laborarà amb les 
tasques de gestió d’entrada de públic per substituir el personal contractat que haurà 
d’ocupar-se de l’acomodació a l’interior de la sala.

d. En tots els actes caldrà la contractació d’un tècnic pel desenvolupament de l’acte. 
En cas que l’usuari disposi dels serveis d’una persona contractada a aquests efectes, 
caldrà igualment la supervisió d’un suport tècnic que contractarà el teatre o l’auditori 
per acompanyar en l’ús del material dels equipaments.

Article 7è.- Condicions especials per a la realització de concerts i actes 
festius a l’auditori municipal amb públic a peu dret

1.- Aforament i dret d'admissió: L’aforament màxim permès a la platea de l’auditori 
és de 700 persones. Sota cap circumstància es pot superar aquest nombre. El dret 
d’admissió correspon sempre a l’OAL Patronat del Teatre Cal
Bolet i serà exercit per mitjà de la persona responsable de sala designada pel Servei 
de Cultura.

2.- Agenda: En funció de les característiques de l'acte que es vulgui celebrar a 
l’auditori, el Patronat es reserva la facultat d'efectuar la reserva únicament si el dia 
següent al sol·licitat no hi ha cap altra activitat programada prèviament.

3.- Bar: L’organització de l'acte podrà instal·lar una barra de bar al vestíbul de 
l’auditori per oferir únicament servei de begudes, que només es podran servir en got 
o copa de plàstic reutilitzable, podent utilitzar els gots o copes de propietat municipal 
les entitats que així ho sol·licitin. 
En tot cas, l’organització de l’acte garantirà un sistema de retorn sense cost del got o 
copa de plàstic utilitzats. Es prohibeix expressament el servei en qualsevol altre tipus 
de recipient.
4.- Butaques: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents per la retirada 
i reinstal·lació de les butaques, fins i tot en si la cessió de l’auditori hagués estat 
gratuïta.
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5.- Neteja: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents a la neteja 
extraordinària ocasionada per un ús inadequat de l’auditori, fins i tot si la cessió 
hagués estat gratuïta.

6.- Fiança: Simultàniament a la formalització de la reserva de l’auditori, l’organització 
dipositarà una fiança de 800,00 € amb l’objectiu de garantir el pagament de possibles 
desperfectes o de les sancions per l’incompliment de les condicions d’utilització. 

El Patronat disposarà d'un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de celebració 
de l'acte per notificar a la persona organitzadora els desperfectes o sancions o, en cas 
contrari, per tornar la fiança.

7.- Vigilància: L’organització disposarà 6 persones per efectuar tasques de vigilància 
als accessos de públic (vestíbul i sala) i a l’interior de la sala. Hi haurà d’haver un 
mínim de 2 persones als accessos i 4 més a l’interior de la sala.

Aquestes persones aniran en tot moment degudament identificades com a personal 
de seguretat i seran presents a l’auditori una hora abans del començament de l'acte, 
per tal que el responsable de la sala els doni les instruccions oportunes per realitzar 
les seves tasques.

El Patronat es reserva la potestat discrecional de contractar un servei de vigilància. En 
aquest cas, ho comunicarà a l’organització amb al menys dos dies hàbils abans de la 
data prevista per a la celebració de l'acte. L’organització no haurà de proporcionar el 
seu personal propi, però haurà d’assumir el cost, fins i tot si la cessió de l’auditori 
hagués estat gratuïta.

8.- Legislació: L’organització estarà obligada a complir ella mateixa i a fer complir a 
les persones usuàries i al públic les lleis que siguin aplicables a la naturalesa de l’acte 
(tabac, alcohol, espectacles, etc.) i en respon davant del Patronat, de les 
administracions públiques i de qualsevol tercer per les conseqüències derivades del 
seu incompliment.

9.- Sancions: en cas d’incompliment de les condicions establertes, el Patronat podrà 
imposar les sancions següents:

a). Per sobrepassar l’horari establert: 103,30 € per hora o fracció més les despeses 
de personal per l’augment del seu horari.
b). Per servir begudes en recipients no autoritzats: 309,90 €.
c). Per fumar a l’interior de l’edifici: 309,90 €.
d). Per aldarulls o baralles a l’interior de l’edifici: 309,90 €.
e). A més, la reincidència en l’incompliment de les condicions establertes podrà 
suposar, per acord del Consell Rector del Patronat, la pèrdua del dret d’ús de 
l’auditori durant un termini màxim de dos anys.

Article 8è.- Gestió
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1.- La venda d'entrades de les activitats teatrals, musicals o de dansa que es duguin 
a terme en l’auditori i que estiguin organitzades pel Patronat, s'efectuaran 
simultàniament a les taquilles de l’auditori municipal i pel sistema de venda 
telemàtica, telefònica o presencial que acordi el Patronat.

2.- El pagament de les tarifes dels apartats e), f), i g) de l’article 5è. es realitzarà per 
ingrés directe en la Tresoreria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en cas que 
delegués la gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les 
oficines d’aquesta o de les entitats col·laboradores. En qualsevol cas, sempre abans 
de retirar la llicència d’utilització corresponent.

Article 9è.- Seguretat durant la celebració dels actes.

Per atendre la seguretat i el bon funcionament dels actes a celebrar en els 
equipaments:

El públic assistent a totes les ocupacions del teatre i l’Auditori hauran de presentar 
una entrada abans d’accedir a les sales.

En cap cas es permetrà l’accés del públic a les sales sense prèvia presentació d’una 
entrada (numerada o sense numerar) que emetrà l’entitat que lloga l’espai segons 
l’aforament disponible.

Aquest aforament pot variar segons les necessitats tècniques de l’acte. Es 
determinarà amb el cap tècnic de l’equipament. L’usuari de l’equipament mostrarà al 
cap tècnic el nombre d’entrades venudes abans de començar l’acte.

En cap cas es permetrà ocupar les escales dels equipaments per seure ni es podrà 
ocupar espais de passadissos amb excepció del personal de l’organització de l’acte, 
que haurà d’anar degudament acreditat.

Pel que fa a les sortides dels artistes, quan es tracti d’artistes menors d’edat, la 
recollida per part dels familiars o responsables es farà per la part posterior de 
l’Auditori i per la sortida de camerinos en el cas del teatre Cal Bolet.

En el cas de celebració d’actes amb públic menor d’edat, l’organitzador es farà 
responsable del seu correcte comportament dins la sala i durant la sortida.

El nombre d’acompanyants adults en aquesta mena d’actes ha de seguir les ràtios 
oficials establertes corresponents.

Abans de la celebració de l’acte, l’organitzador rebrà un plànol indicatiu amb la 
informació necessària a tenir en compte en cas d’evacuació d’emergència.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

7 - PREU PÚBLIC PER SERVEIS D’HOSTALERIA A L’ALBERG MUNICIPAL DE 
JOVENTUT

Article 1r.- Concepte

1.- De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, 
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu públic per la prestació de 
serveis d'hostaleria a l'Alberg Municipal de Joventut, que es regirà per aquesta 
Ordenança.

2.- L’Alberg Municipal de Joventut és un equipament gestionat pel Servei de 
Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès destinat a l’allotjament de 
persones que hi acudeixin individualment o en grup.

La seva finalitat principal és fomentar les relacions entre persones, associacions 
juvenils, culturals esportives o d’altres sectors de la ciutat amb persones i entitats 
d’altres procedències.

3.- Poden fer ús de L’Alberg Municipal de Joventut tant les persones a títol 
individual com associacions o empreses.

Les persones menors d’edat poden fer ús de l’alberg si van acompanyats d’un adult, 
ja sigui familiar, monitor/a, professor/a o responsable del grup. Els joves d’entre 16 i 
17 anys poden pernoctar a l’Alberg amb autorització paterna. 

No està permesa l’entrada d’animals, excepte els gossos pigall.

Es consideren usuaris particulars:

 Les persones que facin ús de l’Alberg pel seu interès particular i que no ho facin 
com a membres d’una associació sense ànim de lucre o com a grup escolar.

Es consideren grups:
 El conjunt de 10 o més persones que facin ús de l’Alberg a títol particular
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 El conjunt de 10 o més persones membres d’una associació sense ànim de lucre o 
d’una institució sempre que sigui aquesta entitat l’organitzadora de l’estada o de 
l’activitat i la pagadora dels serveis.

Es consideren grups escolars:
 Els grups d’alumnes de centres escolars d’educació primària o secundària que, 

acompanyats del seu professorat i/o monitoratge, fan ús de l’Alberg en dies lectius, 
sempre que sigui el centre escolar l’organitzador de l’estada o de l’activitat.

Article 2n. Disponibilitat

L’Alberg prestarà els seus serveis sempre que existeixi un mínim de 10 persones 
usuàries, pertanyin aquestes a una sola reserva o a més d’una.

En cas que un grup de 45 o més persones ho sol·liciti explícitament, es poden fer 
estades en règim d’exclusivitat:

Article 3r. Modalitats d’ús

 Pernoctació (P)
 Pernoctació i esmorzar (PE)
 Mitja pensió (MP)
 Pensió completa (PC)
 Ús dels espais sense pernoctació per a activitats de lleure, formació, reunions, 

presentacions o àpats, sempre que aquest ús no pertorbi l’estada d’altres 
usuaris que pernoctin a l’Alberg.

Article 4t. Serveis bàsics inclosos en el preu de la pernoctació
 Llençols (1 joc cada 7 dies)
 Armari individual per a cada usuari
 Consigna
 Sales polivalents per a jocs, descans, estudi, ...
 WiFi gratuït
 Espai de menjador
 Vaixella i coberteria
 Nevera
 Microones
 Aparcament per a bicicletes
 Aparcament per a cotxes
 Calefacció
 Ascensor

Article 5è. Serveis complementaris no inclosos en el preu de la pernoctació
 Ús de tovalloles
 Ús de llençols extres
 Servei d’alimentació
 Bugaderia
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 Begudes i snaks
 Barbacoa

Article 6è. Habitacions
 L’Alberg compta amb 2 habitacions de 12 llits, 4 habitacions de 8 llits i 4 

habitacions de 4 llits. Aquestes configuracions poden variar en funció de les 
necessitats organitzatives de l’Alberg.

 La pernoctació a l’Alberg és pot fer en 2 modalitats d’habitació:
o En habitacions compartides.
o En habitació privada.

 La pernoctació en habitació privada comporta el pagament de totes les places de 
l’habitació.

 La pernoctació en habitació compartida comporta el pagament només de les places 
ocupades.

 Les estades de grups i centres escolars es consideren sempre en modalitats 
d’habitació compartida tot i que no s’ocupin de forma completa les habitacions.

 És potestat de l’Alberg la distribució dels usuaris entre les habitacions disponibles.

Article 7è. Horaris
 L’estada comença a les 14:00h del dia d’arribada i finalitza a les 11:00h del dia de 

sortida.
 En cas que els usuaris abandonin les habitacions més tard de les 11:00h de l’últim 

dia de l’estada, hauran d’abonar un dia més d’estada sense que això doni dret a 
passar la següent nit a l’alberg.

 L’ús de les sales polivalents, el menjador, el jardí o el pati més enllà de l’horari de 
pernoctació del darrer dia obligarà els usuaris a pagar la taxa corresponent per 
aquest ús.

 Els espais comuns poden ser utilitzats de les 10:00h fins a les 22:00h. A partir 
d’aquesta hora es respectarà el silenci als dormitori i als espais comuns.

Article 8è Neteja
 La neteja diària de les habitacions anirà a càrrec dels usuaris. L’Alberg es fa càrrec 

de la neteja dels sanitaris i dels espais comuns cada 2 dies durant les estades de 
més de 2 dies.

 La neteja dels estris utilitzats per menjar (plats, gots, coberts, etc) anirà a càrrec 
dels usuaris quan no hagin contractat serveis d’alimentació.

 La neteja ocasionada per activitats sense pernoctació està inclosa en el preu per 
l’ús d’espais.

Article 9è Servei d’alimentació
 Els usuaris que pernoctin a l’Alberg poden portar-se menjar i begudes, fent ús de la 

nevera i el microones.
 Es poden consumir menjars i begudes exclusivament al menjador, a l’espai de 

barbacoa i al jardí..
 Els preus fixats per als àpats i els esmorzars seran d’aplicació quan sigui l’Alberg 

qui presti el servei.
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 Els usuaris podran contractar serveis d’alimentació externs només en el cas que 
l’alberg no ofereixi aquests serveis.

Article 10è Sanitat, salubritat i residus
 No està permès fumar en tot el recinte de l’Alberg.
 No està permesa la tinença, la venda o el consum de substàncies estupefaents en 

tot el recinte de l’Alberg.
 És obligatori l’ús de sabatilles a les dutxes.
 Els usuaris estan obligats a separar els residus que generin en els contenidors 

corresponents habilitats.
 No està permesa la tinença ni el consum de begudes alcohòliques a les persones 

menors d’edat. Les persones majors d’edat en poden consumir si se les porten.

Article 11è Celebracions 
 Es poden fer actes de celebració en divendres i vigílies de festius sempre i quan les 

persones participants a l’activitat pernoctin a l’alberg.
 Aquestes activitats es poden realitzar al menjador, a l’espai de barbacoa i /o al 

jardí.
 En cas que el grup que oprganitzi la celebració sigui de persones menors d’edat, 

haurà de fer la reserva un pare, mare o tutor legal d’un dels menors participants a 
l’activitat. Aquesta persona serà la responsable del muntatge, desenvolupament i 
desmuntatge de l’activitat, així com dels possibles desperfectes que es puguin 
ocasionar. Durant la celebració i la pernoctació, caldrà la presència d’un pare, mare 
o tutor legal per cada 25 menors d’edat.

 Les celebracions acabaran, com a màxim, a les 03:00 h o en l’horari que estableixi 
l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Article 12è Responsabilitats
 Les persones que utilitzin l’alberg es faran responsables dels desperfectes 

ocasionats per l’ús incorrecte del mobiliari, els estris, les instal·lacions i l’edifici, 
abonant l’import que generi la seva reparació o reposició. La persona responsable 
de l’alberg avaluarà els danys en el moment o amb posterioritat a l’estada i emetrà 
una factura que els especifiqui.

 L’alberg no es responsabilitza de les pertinences dels usuaris.
 Les persones responsables dels grups assumeixen tota la responsabilitat jurídica i 

econòmica i sobre el comportament del grup i dels seus membres.

Article 13è Dret d’admissió
 L’alberg es reserva el dret d’admissió i podrà expulsar de l’equipament aquelles 

persones que no respectin el altres usuaris o el personal de l’Alberg, i especialment 
per condicionants físics, psíquics o socials o per motius de raça, sexe, orientació 
sexual, cultura o religió. Igualment podran ser expulsades les persones que no 
compleixin les normes de funcionament o no respectin les instal·lacions.

 En cas d’expulsió, l’Alberg no retornarà els imports que s’hagin satisfet per part de 
les persones expulsades.

Article 14è Registre
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 Les persones que pernoctin a l’Alberg a títol individual, en família o en grups 
d’adults, estan obligades a registrar-se a l’arribada o per mètodes telemàtics de 
manera anticipada, mitjançant el DNI, carnet de conduir o passaport.

 Els grups no familiars amb participants de menys de 18 anys, hauran de registrar-
se facilitant les dades d'aquest grup i les dades personals de cadascuna de les 
persones majors d'edat. S'exceptuen d'aquesta darrera obligació els grups 
d'infants i joves en exercici d'activitats organitzades pels centres docents no 
universitaris de Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels 
mateixos professors, i els grups d'infants i joves en exercici d'activitats 
organitzades per entitats inscrites en un registre oficial. En aquests supòsits, és 
suficient incorporar al registre les dades personals de la persona responsable del 
grup.

Article 15è. Reserva
 La sol·licitud d’ús de l’Alberg es pot fer per sistemes telemàtics a través del web 

alberg.vilafranca.cat o per correu electrònic a l’adreça alberg@vilafranca.cat.

 Es podran habilitar altres sistemes de reserva que es considerin adients per raons 
de pertinença a xarxes d’albergs o a plataformes online. En aquests casos, 
s’aplicaran les condicions de sol·licitud d’aquests operadors. 

 Les reserves quedaran confirmades un cop fet el pagament de la bestreta que 
correspongui segons el tipus d’usuari. 

o Els usuaris particulars hauran de fer efectiu el 50% de l’import total de 
l’estada en el moment de fer la reserva. El 50% restant i els suplements 
i taxes es pagaran a l’inici de l’estada .

o Els grups hauran de fer efectiu l’import total de l’estada en els terminis i 
percentatges següents:  

 El 20% en el moment de fer la reserva i amb una antelació mínima 
de 15 dies hàbils respecte a la data d’inici de l’estada. 

 El 60% 15 dies hàbils abans de l’inici de l’estada

 El 20% a l’inici de l’estada.

 Les agències de viatges no podran reservar a través dels sistemes telemàtics 
habilitats. Hauran de contactar directament amb l’Alberg per correu electrònic 
(alberg@vilafranca.org)  o per telèfon. 

 La manca de pagament de les bestretes en el termini indicat podrà comportar 
l’anul·lació de la reserva sense avís a l’usuari i sense dret a reclamació.

Article 16è Cancel·lació
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 Els usuaris particulars podran cancel·lar la totalitat o part de les reserves sense 
cap cost fins als 4 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada. En aquest cas 
l’Alberg li retornarà les bestretes que hagi satisfet. En cas que les cancel·lacions de 
la totalitat o de part de les reserves es facin amb menys de 4 dies hàbils 
d’antelació a la data d’inici de l’estada es retornarà a l’usuari el 50% de les 
bestretes que hagi satisfet, o en el seu cas de la part de la reserva cancel·lada. En 
cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part de les reserves es facin el dia 
d’inici de l’estada no es retornarà a l’usuari l’import de les bestretes que hagi 
satisfet.. 

 Els grups podran cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 15 dies hàbils 
anteriors a la data d’inici de l’estada. En aquest cas l’Alberg li retornarà les 
bestretes que hagi satisfet. En cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part 
de les reserves es facin amb menys de 15 dies hàbils d’antelació a la data d’inici 
de l’estada es retornarà al grup el 50% de les bestretes que hagi satisfet de les 
bestretes que hagi satisfet, o en el seu cas de la part de la reserva cancel·lada. En 
cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part de les reserves es facin el dia 
d’inici de l’estada no es retornarà al grup l’import de les bestretes que hagi 
satisfet.. 

 Les cancel·lacions s’han de notificar obligatòriament per correu electrònic a 
l’adreça alberg@vilafranca.org.  En cas de no notificar-se, no es retornarà cap 
import abonat en concepte de bestreta.

 En els casos de reserves fetes a través d’intermediaris com xarxes d’albergs o 
plataformes online, s’aplicaran les condicions de cancel·lació d’aquests operadors. 

Article 17è Quantia

1) Serveis de pernoctació i alimentació en habitació compartida

S’estableixen quatre tipus de tarifa segons el tipus d’usuari:

Tarifa A: Usuaris particulars adults a partir de 30 anys

Pernoctació
          
21.60 € 

Pernoctació + 
esmorzar

           
25,45 € 
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Mitja pensió
           
34,00 €

Pensió completa
           
42,55 € 

Tarifa J: Usuaris particulars infants i joves de 14 a 29 anys

Pernoctació
         
18.20 € 

Pernoctació + 
esmorzar

           
22,05 € 

Mitja pensió
           
30,60 € 

Pensió completa
           
39,15 € 

Tarifa G: Grups de 10 o més persones 

Pernoctació   18.20 € 

Pernoctació + 
esmorzar

           
22,05 € 

Mitja pensió
           
30,60 € 

Pensió completa
           
39,15 € 

La tarifa G és aplicable quan el grup genera una sola reserva i una sola factura. No 
s’aplicarà a cap membre de la reserva una tarifa, descompte o promoció diferent.  

Tarifa E: Grups escolars

Pernoctació +            
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esmorzar 18,25 € 

Mitja pensió
           
26,20 € 

Pensió completa
           
32,70 € 

Gratuïtats: els grups escolars gaudiran d’una plaça gratuïta per cada 20 membres 
del grup.

En aquesta tarifa no s’aplica el suplement de no alberguista.

Serveis d’alimentació:

En cas de sol·licitar serveis d’alimentació no inclosos en la tarifa de pernoctació 
aplicada o en usos sense pernoctació, les persones usuàries hauran d’abonar els 
següents imports per servei i persona:

Serveis d’alimentació

Esmorzar 3,85  €

Dinar o sopar 8,55  €

Dinar o sopar infantil (infants fins 
a 6 anys) 5,65  €

Berenars 2,15  €

Picnic 4,10  €

Menú celebracions 10,35  €

Cafè-descans 2,55  €

Tarifes S: Serveis addicionals

Suplement no alberguista: 2.05€ (preguntar a Xanascat)

Les persones que no disposin de carnet d’alberguista, hauran d’abonar aquest 
suplement per cada pernoctació.

Ús de tovallola: 2,50€

Ús de segon joc de llençols i successius: 3.10€

Bugaderia (per cada bugada i per cada assecada): 1,00€

Abonament per serveis específics per a ciclistes: 3,00€ diaris
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L’abonament donarà dret a la càrrega de bateries de bicicletes elèctriques, a l’ús de 
taquilles, al rentat de bicicletes, a l’ús del taller d’autoreparació i a dutxa sense 
pernoctació.

Serveis de cafeteria

Els preus dels serveis de cafeteria poden fluctuar al llarg de l’any en funció del cost 
d’adquisició, sempre dins dels rangs especificats.  

Lloguer de bicicletes

Bicicleta convencional:

 Lloguer mig dia, 16,50€
 Lloguer dia sencer: 23,10€

Mountain bike: 

 Lloguer mig dia, 22,00€
 Lloguer dia sencer: 33,00€

Bicicleta infantil:

 Lloguer mig dia, 14,30€
 Lloguer dia sencer: 18,70€

2) Serveis de pernoctació en habitació privada

Habitació 
de 4 places

Habitació 
de 8 places

Habitació 
de 12 
places

           
86,40 € 

         
172,80 € 

         
259,20 € 

3) Tarifes per ús d’espais sense pernoctació

Cafès, llets, infusions, aigua 
..............................................

Entre 1,00€ i 
2,00€

Sucs de fruites, refrescos, aperitus salats, 
brioixeria .......... 

Entre 1,25€ i 
2,50€

Begudes energètiques, snacks, entrepans 
.........................

Entre 1,50€ i 
3,50€
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Usuaris 
particulars 
i 
empreses Entitats

Ús puntual o primer d’usos successius del menjador, del 
jardí o del pati per a àpats i celebracions (preu per cada 
ús o sessió) 181,50 €

100,00 
€

Ús successiu del menjador, del jardí o del pati per a 
àpats i celebracions (preu per cada ús o sessió) 45,00 €

25,00 
€

Perllongació imprevista de l’horari sol·licitat per usos 
d’espais i serveis sense pernoctació. Preu per hora o 
fracció. 18,25 €

18,25 
€

Vaixella i coberteria (per persona) 1,16 € 1,16 €

Ús de la barbacoa  25,00 €
12,50 

€

Ús puntual o primer d’usos successius de sales 
polivalents (preu per cada ús o sessió) 123,75 €

75,00 
€

Ús successiu de sales polivalents (preu per cada ús o 
sessió) 30,00 €

18,75 
€

Ús de dutxes sensen pernoctació (mínim 10 persones), 
preu per persona 2,00 € 2,00 €

Ús d'habitacions, llençols i dutxes sense pernoctació 
(mínim 10 persones), preu per persona 8,50 € 8,50 €

En els usos sense pernoctació que incloguin l’ús d’espais i serveis d’alimentació, 
s’aplicarà la suma de les tarifes pels dos conceptes.

4)Activitats complementàries

Colònies

A) Estada d’una nit a pensió completa amb activitats incloses: 76,55€ per 
persona, IVA inclòs. El preu inclou: 

 Berenar i sopar del primer dia i esmorzar i dinar del segon dia.
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 Llençol de sota i coixinera per als alumnes i joc complet de llençols per als 
docents.

 Activitats.

 Monitoratge.

 Una gratuïtat per als docents per cada 10 alumnes.

B) Estada de dues nits a pensió completa amb activitats incloses: 115,90€ IVA 
inclòs.

 Berenar i sopar del primer dia, esmorzar,  dinar, berenar i sopar del segon 
dia  i esmorzar i dinar del tercer dia.

 Llençol de sota i coixinera per als alumnes i joc complet de llençols per als 
docents.

 Activitats.

 Monitoratge.

 Una gratuïtat per als docents per cada 10 alumnes.

(...)

En estades promogudes per entitats sense ànim de lucre amb domicili a Vilafranca del 
Penedès s’aplicarà un 10% de descompte sobre la tarifa G en tots els serveis 
d’allotjament i alimentació, sempre que l’estada estigui associada al desenvolupament 
d’una activitat que es desenvolupi a Vilafranca o a l’Alt Penedès.

Les famílies monoparentals i les famílies nombroses gaudiran d’un 10% de descompte 
en el preu de la pernoctació sobre les tarifes aplicables segons les edats. 

Les persones amb diversitat funcional gaudiran d’un 15% de descompte sobre en el 
preu de la pernoctació que els correspongui segons les edats. 

Les estades reservades a través d’agències de viatges online (OTAs) gaudiran d’un 
descompte d’entre el 8% i el 10% sobre les tarifes que corresponguin en cada cas.

Tots els descomptes s’han d’acreditar documentalment.

Els descomptes i promocions no són acumulables

Article 18è. Obligació de contribuir
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L'obligació de contribuir neix des del moment en que es confirma la reserva per la 
utilització del servei.

Article 19è Obligat al pagament
Estan obligades al pagament d'aquest Preu públic les persones físiques o jurídiques 
que sol·liciten la prestació del servei o les beneficiades pel mateix.

Article 20è Protecció de dades
 Sempre que els usuaris donin el seu consentiment exprés, les seves dades 

personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès amb la única finalitat de mantenir-los informat de les activitats, els serveis 
o les ofertes especials. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès garanteix que 
aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu de la l’Alberg Municipal de Joventut 
de Vilafranca. Sempre que ho desitgin, els usuaris podran accedir, rectificar o 
cancel•lar les dades, dirigint-se per correu electrònic a alberg@vilafranca.org.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

8 - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE ÀGORA

Article 1r.- Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l'Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis i 
realització d'activitats en el Centre Àgora (Parc Temàtic Àgora), l’especificació dels 
quals es conté en les tarifes de l’article 4t. d’aquesta ordenança.

Article 2n.- Concepte

Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en el Centre Àgora.
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Article 3r.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o 
realització d'activitats a que es refereix l'article 1r.

Article 4t.- Quantia

1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà fixada en la tarifa 
continguda en l'apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.

2.- La tarifa d'aquest preu públic serà la següent, havent-se de repercutir a més a 
més el percentatge corresponent en concepte d'IVA (modalitat IVA a part):

Serveis i activitats CENTRE ÀGORA (Parc Temàtic Àgora)

- Lloguer de naus-mòduls Viver d'Empreses:
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m²..................... 169,41 €/mes
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m².................... 296,47 €/mes
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m²................... 444,74 €/mes
. Lloguer de despatxos .................................................... 8,74 €/m2/mes

Els preus anteriors de lloguer de naus-mòduls, corresponents al Viver d'empreses del 
Centre, inclou la prestació dels serveis complementaris que el centre ofereix, d'acord 
amb les condicions contractuals pactades.

La relació amb els usuaris de les naus-mòduls individuals es formalitzarà mitjançant 
un contracte d'arrendament temporal.

Els preus d'arrendament dels contractes que es celebrin per primera vegada 
s'ajustaran a les tarifes previstes en aquest apartat; no obstant, en els supòsits de 
pròrroga tàcita dels contractes, si aquests contenen clàusules d'actualització anual de 
la renda d'acord amb l'IPC, la renda actualitzada es calcularà en els termes previstos i 
en les condicions temporals establertes en els contractes.

- Utilització sala de reunions (màxim 15 i de 20 persones):
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda)................................... 26,44 €
. Jornada sencera (més de 5 hores).............................................. 43,39 €

- Utilització sala de formació (fins a màxim de 30 persones):
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) .................................. 38,22 €
. Jornada sencera (més de 5 hores) ............................................. 48,55 €

- Utilització sala d'actes (capacitat 70 persones):
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda)................................... 48,55 €
. Jornada sencera (més de 5 hores).............................................. 65,65 €

- Servei de domiciliacions d'empreses:
. Domiciliació social amb correspondència .............................. 42,35 €/mes
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. Domiciliació amb correspondència i utilització de ½ jornada de despatx a la 
setmana............................................................................ 84,71 €/mes

- Sala de tast (capacitat màxima 13 persones + 1 professor)... 79,42 €/sessió

- Servei de consergeria:

S’estableix un preu/hora de 17,97 € en concepte de servei de consergeria, per a actes 
que s’autoritzin fora de l’horari habitual.

L’horari habitual de consergeria és de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. 

- Servei de neteja especial d’espais:

S’estableix un preu de 25,83€ per a servei de neteja especial.

- Bonificacions:

Per a reserves de sales de més de deu dies s’aplicarà un descompte:
- Per a més de 10 dies i fins a 20, un 10% de descompte.

- Per a més de 20 dies i fins a 30, un 15% de descompte.

- Per a més de 30 dies, un 25% de descompte.

- Quan el/la sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre arrelada al territori, i/o 
administració publica, o quan es consideri d’interès general, un 90% de descompte.

- Altres serveis:
En el supòsit que es demanin altres serveis al de Promoció Econòmica i Ocupació que 
aquest pugui prestar segons les seves  possibilitats (servei de mailing, 
subministrament de consumicions i reunions, impartició de cursos de formació, etc.), 
es meritaran a càrrec de la persona usuària els preus corresponents, pactats 
prèviament.

3.- L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des 
que es presti o realitzi qualsevol dels
serveis o activitats especificats en l'apartat anterior. El pagament del preu es 
realitzarà amb periodicitat mensual.
Article 5è.- Beneficis fiscals 

Els preus de lloguer de naus-mòduls del Viver d’Empreses tindran una bonificació 
del 20% durant el primer any si es tracta d’una nova activitat que sigui realitzada 
per persones que es trobin en situació d’atur almenys durant els sis mesos anteriors 
a l’inici del lloguer o si es tracta persones en disposició del Carnet Jove.

Per gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de acreditar amb la documentació adient en 
el moment de sol·licitar el corresponent lloguer.
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Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

9 - PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS AL PAVELLÓ FIRAL 
MUNICIPAL

Article 1r.- Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu Públic per prestacions de serveis en 
el Pavelló Firal, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n.- Obligació de Contribuir

L'obligació de contribuir neix per la sol·licitud de la prestació del servei per part dels 
usuaris, per la utilització mitjançant l'entrada en el recinte del Pavelló Firal des que 
s'utilitzen els serveis que es detallen e les tarifes objecte de l'exacció.

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i qualsevol tipus 
d'entitat o associació, empreses o grups d’empreses.

Article 4t.- Quantia

1.- Ús cultural, social o de promoció per part d’associacions i entitats de Vilafranca 
sense afany de lucre: 127,94 €/dia per pista utilitzada.

2.- Ús cultural, social o de promoció per part d’associacions i entitats de fora de 
Vilafranca sense afany de lucre: 671,89€/dia per pista utilitzada.
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3.- Ús cultural, social o de promoció per a activitats o fires organitzades per 
associacions, entitats, empreses o grups empresarials amb finalitat de lucre: 1.281,62 
€/dia per pista utilitzada –nombre total de pistes 5, de 1.128 m2 cadascuna-.

4.- Les entitats, institucions, associacions, empreses i grups d’empreses que per 
causes d’interès social, cultural o promocional de la ciutat, quan així ho acordi 
l’Ajuntament de Vilafranca podran utilitzar el local gratuïtament o amb
una reducció del 50%.

5.- Aquests imports inclouen l’ús del Pavelló per un màxim de 24 hores, que han 
d’incloure el muntatge, l’assaig general en cas que fos necessari, l’esdeveniment que 
es vulguin realitzar i el desmuntatge.

6.- En el lloguer que s’excedeixi les 24 hores, a partir del segon dia s’aplicarà el 20% 
del preu establert, que es multiplicarà pel nombre de dies que es perllongui la 
utilització del Pavelló.

7.- Els imports establerts no inclouen les despeses de neteja, seguretat, consergeria i 
d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat que es dugui a terme. Els imports 
per aquests conceptes amb aplicació per a tot l’any seran els següents:

a). Neteja: 15,76 €/hora persona + IVA. Diumenges i festius 19,68 €/hora persona + 
IVA.

b). Seguretat: 14,75 €/persona/hora.

c). Consergeria: 13,56 €/hora persona + IVA. Nit i festius 22,59 €/hora persona + 
IVA.

d). Assegurança de responsabilitat civil de concerts i activitats musicals: capital 
màxim garantit per sinistres de 156.817,50 €.

8.- Escomesa elèctrica: A partir de 600 Kilowatts, l’organitzador de l’activitat haurà de 
fer-se càrrec personalment dels tràmits i despesa de contractació de potència en el 
punts oficials d’Endesa.

9.- Assegurança de responsabilitat civil, l’organitzador de l’activitat haurà de fer-se 
càrrec personalment dels tràmits i despesa de contractació.

10.- Fiança de 237,59 € en cas de concerts, fires i sempre que l’Ajuntament de 
Vilafranca ho consideri oportú, per fer front a possibles desperfectes per la seva 
utilització.

11.- Cada entitat o associació només podrà utilitzar el Pavelló Firal una vegada a 
l’any. En els casos excepcionals, l’Ajuntament de Vilafranca es reserva el dret de 
concedir la corresponent autorització.

12.- La data de registre d’entrada de la sol·licitud haurà de ser de 30 dies abans de la 
data de l’acte. Qualsevol anul·lació de la sol·licitud s’ha de fer efectiva amb un mínim 
de 48 hores abans de l’acte a desenvolupar. Més enllà

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
4/2022/3128

Codi validació document:
14611641355611421472

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 78 de 88

d’aquest termini s’haurà d’abonar l’import corresponent.

Article 5è.- Meritació

El pagament de les tarifes de l’article anterior es realitzarà per ingrés directe en a 
Tresoreria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en cas que es delegués la 
gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines d’aquesta 
o de les entitats col·laboradores. En qualsevol cas, sempre abans de retirar la llicència 
d’utilització corresponent.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

10 - PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS LÚDIQUES, 
ARTÍSTIQUES I CULTURALS I PER L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS, CURSETS, 
SEMINARIS I JORNADES ORGANITZATS PELS SERVEIS MUNICIPALS

Article 1r.- Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu Públic per assistència a activitats 
lúdiques, artístiques i culturals i per l’organització de cursos, cursets, seminaris, 
jornades organitzats pels serveis municipals, que es regirà per aquesta Ordenança.

Article 2n.- Obligació de Contribuir

L'obligació de contribuir neix des del moment en que es sol·licita la utilització del 
servei o activitat pel que fa a les activitats lúdiques, artístiques i culturals (concerts, 
activitats teatrals, conferències, etc.) així com des del moment en
que es sol·licita la inscripció per la utilització del servei (cursos, cursets, seminaris, 
jornades, etc.) o des de que realment es beneficia de les instal·lacions del servei.

Article 3r.- Obligat al pagament
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Estan obligats al pagament com a subjectes passius, les persones naturals que es 
beneficiïn dels serveis o activitats així com les que s’inscriguin en algun dels cursos, 
cursets, seminaris, jornades, etc., organitzats respectivament pels serveis municipals.

Article 4t.- Quantia

I.- Les tarifes a aplicar per a l’assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals 
(concerts, activitats teatrals, conferències, etc.) seran les següents:

a) Espectacles especials per a grups (per persona) entre................... 2,31 €
................................................................................................ 6,93 €

b) Espectacles de la programació ordinària:

* Preu normal, entre.................................................................... 3,46 €
............................................................................................... 11,55 €

* Espectacles de petit format a determinar entre............................. 2,31 €
................................................................................................ 9,25 €

* Sessions extraordinàries a determinar entre................................. 5,78 €
............................................................................................... 28,88 €

* Promocions especials (dies a determinar), entre ........................... 2,31 €
............................................................................................... 11,55 €
* Promocions especials espectacles petit format (dies a determinar) entre 
................................................................................................  2,31 €
................................................................................................ 9,25 €

Les tarifes que es mouen entre la forquilla de dos imports es determinaran mitjançant 
Decret de l’Alcaldia a proposta del servei.

c) Cursos de música tradicional (a partir de 8 anys):

* Instruments: individual (30 minuts), entre ................................. 34,66 €
............................................................................................... 46,20 €

* Instruments: individual (45 minuts), entre ................................ 46,20 €
............................................................................................... 57,76 €

* Instruments: grups (45 minuts) per persona, entre .................... 28,88 €
............................................................................................... 34,68 €

* Tallers: danses, entre.............................................................. 23,11 €
............................................................................................... 28,88 €

* Tallers: cançó i polifonies, entre................................................. 23,11€
............................................................................................... 28,88 €

* Tallers: modalitats específiques, entre ....................................... 34,66 €
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............................................................................................... 40,43 €

II.- La tarifa a aplicar en les activitats per a joves que es realitzin a l’Espai Jove La 
Nau:

 * (monogràfics, tallers, cursos...) serà entre .......................... 1€/hora 
.......................................................................................... 2,50€/hora  

* Sortides i/o activitats especials (excursions, activitats culturals i lúdiques a altres 
municipis...) serà entre 2,50€/hora i 5€/hora

L’Espai jove La Nau disposa de 3 bucs d’assaig de dimensions diferents, 
adequadament insonoritzats, equipats i climatitzats per la pràctica i producció musical 
juvenil.

Les tarifes per la prestació d’aquest servei regulat en la present ordenança es 
calcularan en funció dels perfils d’edat de les persones usuàries, diferenciant-se l’ús 
entre joves adolescents menors d’edat i joves majors d’edat. Així com les nessessitats 
d’ús del material musical i la regularitat en el seu ús (ús puntual, continuat i fix).

La zona de bucs d’assaig disposa de material musical divers perquè les persones 
usuàries, si ho requereixen, el puguin utilitzar: instruments, amplificadors, microfonia 
i taula de mescles, i s’aplicarà una tarifa o una altra segons l’ús d’aquest material, 
oferint-se les següents opcions d’ús:

 Utilització dels bucs sense material musical.
 Utilització dels bucs de qualsevol material musical, excepte la bateria.
 Utilització dels bucs amb material musical, inclosa la bateria.

Segons el perfil d’edat de les persones usuàries dels bucs d’assaig, s’aplicarà una 
tarifa o una altra, diferenciant-se les persones joves menors i majors d’edat, segons 
les següents franges d’edat:

* Joves de 13 a 17 anys.

* Joves de 18 a 35 anys.

També es contempla un sistema de preus públics diferenciat segons el nombre 
d’hores d’ús per part de les persones usuàries, diferenciant-se l’ús puntual, continuat 
(packs) o fix trimestral. Es preveu un sistema de reserva per sessions d’acord amb la 
següent classificació:

* Ús puntual d’una sessió equivalent a un màxim de 2 hores d’ús.

* Ús continuat:

a) Pack de 4 sessions.

b) Pack de 8 sessions.
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* Ús fix: utilització d’una sessió setmanal dels bucs durant tot un trimestre.

 En funció d’aquestes variables s’estableix la següent organització de tarifes:

A) Joves de 13 a 17 anys.

Buc sense 
material

Buc amb 
material (sense 
bateria)

Buc amb 
material (amb 
bateria)

Ús puntual / 1 
sessió 
(màx. 2 h).

Gratuït 3 € 5 €

Pack 4 sessions Gratuït 10,8 € 18 €

Pack 8 sessions Gratuït 19,2 € 32 €

Ús fix Gratuït 18 € 30 €

B) Joves de 18 a 35 anys.

Buc sense 
material

Buc amb 
material (sense 
bateria)

Buc amb 
material (amb 
bateria)

Ús puntual / 1 
sessió 
(màx. 2 h).

Gratuït 5 € 7 €

Pack 4 sessions Gratuït 18 € 25,20 €

Pack 8 sessions Gratuït 32 € 44,80 €

Ús fix Gratuït 30 € 42 €

. En totes les activitats i serveis de l’espai jove La Nau s'establirà una reducció del 
25% de les esmentades tarifes, a les persones joves posseïdores del Carnet Jove 
Vilafranca.

III.- Les tarifes a aplicar en les activitats per a la gent gran seran les següents:

a) Colònies per a la Gent Gran

- En el supòsit que en la unitat de convivència visqui una persona sola, els preus 
públics seran els següents:
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* Persona sola amb uns ingressos mensuals de menys 765,64€ ...... 41,32 €
* Persona sola amb uns ingressos mensuals entre 765,65 i 950,18€..82,64 €
* Persona sola amb uns ingressos mensuals entre 950,19 i 1.185€..123,96 €

- En el supòsit que convisquin en parella, els preus públics seran els següents:
* Parelles amb uns ingressos mensuals de menys 1.349,46€........... 41,32 €
* Parelles amb uns ingressos mensuals entre 1.349,47 i 1.555€....... 82,64 €
* Parelles amb uns ingressos mensuals entre 1.555,01 i 1.625€..... 123,96 €

b) Activitats de la Setmana de la Gent Gran:
* Cinema .................................................................................. 2,10 €
* Festa de la Gent Gran...............................................................  3,10 €
* Arrossada Intergeneracional ...................................................... 3,10 €
* Teatre Gran ............................................................................. 3,10 €

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

11 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VISITES TURÍSTIQUES 
GUIADES I ALTRES SERVEIS

Article 1r. - Disposició general

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades i 
altres serveis turístics, que es regirà per aquesta ordenança i les seves normes 
s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. - Subjectes passius
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Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques i jurídiques i les Entitats a 
les quals es refereix l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II, Títol I de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten la prestació del servei 
o de les beneficiades pel mateix.

Article 3r. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança, el servei de 
visita guiada i altres serveis turístics prestats des de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès.

Article 4t. - Moment de meritació

Es merita el tribut en el moment de la utilització del servei.

Article 5è.- Exempcions i bonificacions

No s’aplicaran bonificacions per a la determinació del deute.

Article 6è. – Quotes

El preu públic a aplicar per a les visites programades pel Servei de Turisme i d’acord 
al calendari anual seran les següents:

 Visita de posta de sol al campanar de la Basílica de Santa 
Maria .............................................................. 7,00 € (IVA inclòs)

 Visita teatralitzada a la Vilafranca Modernista ......12,00 € (IVA inclòs)
 Visita al cementiri patrimonial de Vilafranca ..........6,00 € (IVA inclòs)
 Visita teatralitzada al cementiri patrimonial de Vilafranca12,00 € (IVA inclòs)
 Visita a la Vilafranca Medieval .............................7,00 € (IVA inclòs)
 Visita a la Vilafranca Medieval amb ulleres VR .....10,00 € (IVA inclòs)
 Lloguer d’ulleres VR ...........................................3,50 € (IVA inclòs)
 Visita de posta de sol a a la muntanya de Sant Pau 7,00 € (IVA inclòs)
 Visita de Natura.................................................7,00 € (IVA inclòs)
 Visita d’interès general/vistes ad hoc...5,00€ (IVA inclòs)
 Article marxandatge boli....................2,00€ (IVA inclòs)
 Article marxandatge usb/tap vi...........5,00€ (IVA inclòs)
 Article marxandatge tote bag.............6,00€ (IVA inclòs)

1. Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa, per visites guiades, els menors 
de 4 anys.
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2. S’estableix una reducció del 50% de les quotes per visites guiades, als menors 
de 4 a 11 anys, a persones jubilades o pensionistes, a les persones amb 
discapacitat i l’acompanyant que ho acreditin degudament *

3. S’estableix una reducció de 2x1 i a totes aquelles promocions que el Servei de 
Turisme consideri adients per a un major increment de les visites, així com per 
a la promoció, en campanyes especials d’assistència a Fires.

4. Les visites guiades contractades a través de la plataforma online de 
comercialització tenen una comissió sobre la tarifa aplicable segons proveïdor.

Article 7è. – Normes de gestió

El pagament d’aquest preu públic es realitzarà en efectiu o targeta a les dependències 
de l’Oficina d’Informació Turística, així com també mitjançant la plataforma o 
plataformes online de comercialització que el Servei de Turisme arbitri.

Article 8è.- Aplicació

En tot allò que no hagi estat previst en aquesta ordenança i que faci referència a 
l’aplicació, gestió, liquidació i recaptació del preu públic regiran les disposicions 
complementàries dictades, o que es dictin, per la seva aplicació.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

12 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A L’ENTORN 
DOMICILIARI (SAED)

Article 1r.- Concepte
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De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el Preu públic per la prestació dels serveis 
socials d’atenció a l’entorn domiciliari.

Article 2n.- Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix quan es reconeix l’accés de la persona usuària als 
serveis socials d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED)

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligades al pagament d’aquest Preu públic les persones que sol·liciten la 
prestació del servei o les beneficiades pel mateix.

Article 4t.- Tarifes

Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança s’estableixen de la 
manera següent, basada en un sistema de copagament en el qual l’Ajuntament es fa 
càrrec d’una part del cost i les persones usuàries d’una altra en funció de les seves 
circumstàncies familiars, econòmiques i socials.

1) CRITERIS COPAGAMENT

-La prestació del SAED es porta a terme a través de la modalitat de copagament .

-S’estableix un barem econòmic per a determinar el copagament que la persona 
usuària ha de satisfer per a la prestació dels serveis. Aquest barem determina en 
quines circumstàncies les persones usuàries queden exemptes totalment o 
parcialment del copagament del servei.

-Pel que fa als Serveis d’Atenció Personal i al Servei d’Atenció a la Llar, es 
consideraran només els ingressos de la persona beneficiària del servei i del seu 
cònjuge i/o parella de fet.

-En referència al SAED de servei d’atenció personal dirigit a menors d’edat valorats 
amb grau de dependència, el copagament del servei s’establirà segons dades 
econòmiques dels progenitors.

-En el supòsit de declaració de la renda conjunta, la suma d’ingressos computables es 
distribuirà en parts iguals entre els dos cònjuges declarants.

-Els membres de la unitat familiar es tindran en compte si comporten una càrrega 
econòmica pel beneficiari.

- Quedaran exemptes de pagament les persones/nuclis familiars en situació de risc. 
És a dir, quan el servei s’inicia d’ofici, segons prescripció del professional referent dels 
Equips bàsics d’atenció social.
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2) CÀLCUL DE LA CAPACITAT ECONÒMICA

La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà de conformitat amb 
la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com a resultat 
de la suma de tots els ingressos, de totes les rendes, ja sigui en diners o en espècie 
de la persona beneficiària/cònjuge o parella de fet en l’any natural, dividit per 12 
mensualitats

La base imposable anual esmentada en el paràgraf anterior, es minorarà per les 
despeses destinades al pagament de l’habitatge habitual de la persona beneficiària, ja 
sigui pel pagament de quotes hipotecàries o per rebuts de lloguer. Aquesta disminució 
tindrà com a quantia màxima el valor de la mitjana de la fiança de l’any en curs 
d’acord amb les dades establertes a l’INCASOL.

La quantia que doni com a resultat final és la que establirà l’import del preu públic a 
abonar per la persona beneficiària, d’acord amb els Barems de copagament establerts 
en el punt 3 d’aquesta Ordenança Fiscal. 

El període de temps computable per a valorar la capacitat econòmica serà l’últim 
exercici anual i els ingressos de l’any en curs del que l’òrgan competent disposi de 
dades oficials.

Fórmula per tal d’establir la capacitat econòmica:

Ingressos anuals totals (PB +CONJ I/O PF) – Despeses anuals

12 mesos

PB= Persona beneficiària

CPNJ i/o PF= Cònjuge o parella de fet

3) BAREMS DE COPAGAMENT. IMPORTS PREU PÚBLIC

Per l’exercici pressupostari 2023, els barems s’estableixen en funció del preu hora de 
cada servei. Atenció personal 23.54€/h i Atenció a la llar 21,15€/h.

El preu públic exigible és l’establert en cada casella com “usuari/ària”. 

Atenció personal. Preu 1 hora: 23,54 €  

PERSONA SOLA usuari/ària Ajuntament NUCLI FAMILIAR usuari/ària Ajuntament
<=638,49€ 2,84 20,70 <=1050,59€ 2,84 20,70
638,50-888,54€ 4,80 18,74 1050,60-1391,54€ 4,80 18,74
888,55-1230,30€ 6,90 16,64 1391,55-1569,30€ 6,90 16,64
1230,31-1572,02€ 12,33 11,21 1569,31-1909,02€ 12,33 11,21
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Atenció a la llar. Preu 2 hores: 42,30 €   

<=638,49€ 6,68 35,62 <=1050,59€ 6,68 35,62
638,50-888,54€ 11,15 31,15 1050,60-1391,54€ 11,15 31,15
888,55-1230,30€ 16,69 25,61 1391,55-1569,30€ 16,69 25,61

Article 5. Cobrament del preu públic

El preu aplicable en cada cas el cobrarà efectivament la Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, aplicant el sistema de copagament, de càlcul i 
barems aquí establerts. Posteriorment la Fundació descomptarà l’import del preu 
cobrat de la facturació del servei.

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.

13- PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS QUE ES REALITZIN AL CLAUSTRE DE SANT FRANCESC I DINS DE 
LA PROGRAMACIÓ ORGANITZADA PEL SERVEI DE CULTURA

Article 1r. Concepte 

De conformitat amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós 
del RDL2/2004 de5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableixi  el preu públic per l’assistència a activitats 
artístiques i culturals que es realitzin al Claustre de Sant Francesc situat al carrer de 
Sant Pere de Vilafranca, que es regirà per aquesta Annex de l’Ordenança. 
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Article 2n. Obligació de contribuir

L’obligació de contribuir neix del moment en què es produeix l’entrada al Claustre de Sant 
Francesc, per l’assistència a les activitats artístiques  i culturals que en ell s’hi realitzin.

Article 3r. Obligat al pagament

Estan obligats al pagament com a subjectes passius, les persones naturals que assisteixin 
a les activitats que s’organitzin i desenvolupin al Claustre de Sant Francesc.

Article 4t. Tarifes

Les tarifes que s’ aplicararan pels espectacles que organitza o coorganitza la Regidoria 
de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca al Claustre de Sant Francesc seran, segon la 
naturalesa de l’espectacle  o activitats, les següents:

 Infantils i familiars, 2 a 5 euros
 Espectacles per adults, de 2 a 8 euros
 El preu de l’espectacle vindrà determinat en funció la naturalesa i costos 

de l’activitat

Disposició Final

Aquest preu públic entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Diligència

Aquest Preu Públic va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia 27 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 29 de desembre de 2022.
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