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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives l’especificació de les quals 
es conté en les tarifes de l’article 13 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2. Concepte   
 

1. D’acord amb allò que preveu l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis 
públics o la realització d’activitats administratives en resultar acreditada la 
concurrència de les circumstàncies següents:  

 
a) El servei o activitat realitzat pels serveis municipals són de sol·licitud o recepció 

voluntària per als administrats. 
b) El sector privat està prestant o realitzant, dins del terme municipal, el mateix servei o 

activitat que genera els preus públics que s’acorda establir. 
 

2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquests preus públics, cessessin en la 
prestació dels serveis alguna de les entitats privades que actualment concorren en la 
seva realització, els preus públics es transformaran en taxes. 

 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 

l’Ajuntament aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa, que 
entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA la seva aprovació definitiva. 

 
4. Quan els preus públics hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el 

punt 2, no caldrà realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 109 de 
la Llei general tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa 
coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al qual 
substitueix. 

 
5. Allò que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota 

de la taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que 
substitueix, sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de 
caràcter general. 

 
Article 3. Obligats al pagament 
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1. 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 de la 
realització d’activitats a què es refereix l’article 1. 

 
2. No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels 

aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament 
i per tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana, o la defensa. 

 
3. Quan per raons no imputables a l’obligat al pagament del preu públic no es realitzi 

l’activitat o no es presti el servei, és procedent la devolució de l’import corresponent. 
 

4. S’estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per 
raó de capacitat econòmica previst en la Disposició Addicional Segona de 
l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, el qual serà d’aplicació en les quotes dels serveis i 
instal·lacions regulats en els preus públics que ho prevegin.  

 
Article 4. Quantia 
 
1. L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats cobrirà el 

cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
 
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 

aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus per sota dels límits fixats en els dos apartats 
anteriors. 

 
Article 5. Naixement de l’obligació de pagament 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la 
realització de l’activitat, per bé que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import 
total o parcial. 
 
Article 6. Períodes de pagament 
 
1. Quan es tracta d’una liquidació singular, o de la primera liquidació corresponent a 

l’alta en el registre respectiu, el pagament s’haurà de fer en els terminis següents: 
 

a) Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació 
fins el 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil posterior. 

b) Els deutes notificats entres els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de 
notificació fins al dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil posterior. 

 
2. Quan es tracta de preus públics de venciment periòdic, les quotes corresponents als 

exercicis successius a l’alta s’hauran de satisfer en el període que determini 
l’Ajuntament; aquest període serà divulgat per a general coneixement i no serà inferior 
a dos mesos naturals. 



  ORDENANCES FISCALS 2018 
 

3 
 

 
3. Un cop transcorreguts els períodes de pagament voluntari establerts per a cadascun 

dels diferents preus públics sense haver-se acreditat el pagament de la quota liquidada, 
es podrà exigir el deute pel procediment de constrenyiment. 

 
Article 7. Procediment de recaptació 
 
1. La recaptació dels preu públics es realitzarà: 

 
a) En període voluntari, o 
b) En període executiu. 
 

2. El procediment recaptatori només  se suspendrà per les raons i en els casos 
expressament previstos en la Llei. 

 
3. El pagament es podrà fer en metàl·lic, xec conformat nominatiu a favor de 

l’Ajuntament, o per altres mitjans que pogués autoritzar l’òrgan gestor de la 
Recaptació. 

 
4. Es podrà fer el pagament a la Caixa Municipal, o en entitats col·laboradores 

autoritzades. 
 
5. Quan la comunicació del període de cobrament es realitzi de manera col·lectiva, es 

procedirà a la publicació dels corresponents edictes en el BUTLLETÍ OFICIAL DE 
LA PROVÍNCIA i en els locals municipals destinats als efectes. Igualment, aquests 
edictes es podran publicar a través dels mitjans de comunicació que es considerin 
oportuns. Si es tracta de rebuts d’organismes autònoms, els edictes es publicaran en el 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA i en el locals del corresponent organisme. 

 
6. L’anunci de cobrança haurà de contenir, com a mínim: 
 

a) El termini d’ingrés. 
b) La modalitat d’ingrés a que és refereix l’apartat tercer d’aquest mateix article. 
c) El lloc, dia i hora per a poder efectuar l’ingrés. 
d) L’advertiment que, finalitzat el termini voluntari d’ingrés, el deute serà exigit pel 

procediment d’apressament i s’acreditaran els corresponents interessos de demora, 
recàrrec d’apressament i, si fos el cas, les costes que es produeixin. 

 
7. L’anunci de cobrament podrà substituir-se per notificacions individuals. 
 
Article 8. Domiciliació en entitats de dipòsit 
 
1. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes dels preus públics 

en comptes oberts en entitats de dipòsit. Per tal de fer-ho efectiu, hauran de dirigir-se a 
l’òrgan recaptatori amb dos mesos d’antelació a l’inici del període de cobrament. En 
cas contrari, sortirà efecte a partir del següent període. 

2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa per temps indefinit  
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fins que el propi interessat no les anul·li, o bé que l’Entitat de dipòsit la rebutgi o la                    
pròpia administració, recaptatòria disposi expressament la seva invalidesa per motius    
justificats. 

 
Article 9. Recàrrec de constrenyiment i interessos de demora 
 
1. Quan els preus públics no s’hagin satisfet en els períodes de pagament voluntari a què 

es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 4, s’acreditarà el recàrrec de constrenyiment 
del 10 per 100 sense interessos de demora, si es realitza el pagament dins dels terminis 
previstos en l’article 62.5 de la Llei general tributària. Finalitzat aquest segon termini, 
sense haver-se realitzat el pagament, s’exigirà amb recàrrec de constrenyiment del 20 
per 100 i s’exigiran interessos de demora.  

 
2. Els interessos de demora es computaran en base al tipus d’interès legal vigent al llarg 

del període de demora. 
 
3. Quan el pagament es faci abans que es dicti la providència de constrenyiment el 

recàrrec exigible serà del 5 per 100 i no s’exigiran interessos de demora. 
 
Article 10. Establiment i fixació dels preus públics 
 
1. Amb caràcter general, els preus públics s’establiran pel Ple de l’Ajuntament, qui 

aprovarà la corresponent Ordenança reguladora. 
 
2. Les Ordenances a les quals es refereix l’apartat anterior contindran els elements 

necessaris per a la determinació de les tarifes corresponents, i restaran subjectes, en 
quant al procediment de la seva tramitació, al que disposen els articles 15 al 17 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
3. Tanmateix, el Ple podrà delegar en la Junta de Govern l’establiment o modificació dels 

preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats administratives de 
competència local. 

 
4. L’Ajuntament podrà atribuir als seus organismes autònoms la fixació de preus públics 

per ella establerts, corresponents als serveis a càrrec del esmenats organismes. 
 
5. En els dos supòsits anteriors a l’expedient haurà de constar la memòria econòmico-

financiera justificativa del cost del servei o de l’activitat realitzada d’on es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei. 

 
6. 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 en els dos apartats 
anteriors. Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica 
d’activitats, cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a  

       la cobertura de la diferència, resultant, si existia. 
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Article 11. Recursos administratius 
 
1. Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels preus públics es pot 

interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el corresponent acte, 
en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació del seu contingut. 

 
2. Contra la desestimació del recurs al qual es refereix el punt anterior, es pot interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
3. L’acció administrativa per al cobrament del deute no s’aturarà si no es presta garantia 

suficient que cobreixi el deute més els interessos legals que es puguin generar durant el 
període de suspensió. 

 
4. La suficiència de la garantia serà valorada per la Intervenció Municipal. 
 
Article 12. Inexigibilitat dels preus públics 
 
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
 
a) Abastament d’aigua en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció Civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 
 
Article 13. Tarifes 
 
Les tarifes dels preus públics són aquelles que a l’efecte hagi fixat o fixi l’òrgan municipal 
que en cada cas tingui atribuïda la competència, i es faculta als serveis responsables de la 
liquidació i cobraments dels mateixos, a realitzar arrodoniments dels imports esmentats 
quan es consideri necessari per a una millor gestió.  
 
Article 14.  Data d’aprovació i vigència 
 
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada el dia 22 de 
desembre de 2017 a Les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA  NÚM. 17  
 
1. PREUS PÚBLICS ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
 

  2018 (€) 

VIVER D'EMPRESES I CENTRE DE RECURSOS EUROS/MES 
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AGRARIS 

OFICINES 30 m2 265,20 

OFICINA 70 m2 372,30 

TALLERS 70 m2 387,60 

TALLER 120 m2 510,00 

DOMICILIACIÓ EMPRESA 70,40 
 
NOTA:  
Les persones físiques o jurídiques, amb domicili social al municipi, i vinculades a una 
activitat econòmica, podran fer ús de manera gratuïta, una vegada a l’any, de la Sala de 
Reunions del Viver d’Empreses dins l’horari en que el Centre resta obert.  
 

DIFERENTS SERVEIS  2018 (€) 

FOTOCÒPIES  DIN A-4  0,07 € 

FOTOCÒPIES DIN A-3 0,09 € 
 
 

LLOGUER AULES CRA 
LABORAL 

DISSABTES 
I FESTIUS 

2018 (€) 2018 (€) 

1 HORA 33,80  + 19,20 €/HORA 

1 A 4 HORES 28,15  + 19,20 €/HORA 

4 A 8 HORES 26,45  + 19,20 €/HORA 

A PARTIR DE 8 HORES 19,15  + 19,20 €/HORA 
 
  

SALA D'ACTES CRA LABORAL 
DISSABTES I 

FESTIUS 

1/2 dia 197,00 215,70 

1 dia 315,60 394,45 
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NOTA: 
Les persones físiques o jurídiques, amb domicili social al municipi, i vinculades a una 
activitat econòmica, gaudiran d’una tarifa reduïda del 50 per cent, la primera vegada 
que utilitzin la Sala d’Actes del Centre de Recursos Agraris de la Masia de Can Ribas. 
  

TELÈFON EUROS / MINUT 2018 (€) 
NACIONAL 0,13 
EUROPA i USA 0,27 
RESTE MÓN 0,52 
  
  
FAX A (EUROS) B (EUROS) C (EUROS) 
NACIONAL 0,212 0,010 0,046 
EUROPA+USA 0,212 0,020 0,046 
RESTA MÓN 0,253 0,031 0,046 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUADERNACIÓ  2018 (€) 

FINS A 130 PÀGINES 1,97 
FINS A 280 PÀGINES 2,62 
A PARTIR DE 280 PÀG. 3,27 

(A+B*t+C*(n-1) 
t: temps en segons 
n: nombre de pàgines 
REBUTS  C*n 



  ORDENANCES FISCALS 2018 
 

 8

33..  PPRREEUUSS  PPÚÚBBLLIICCSS  PPEERR  AA  LLAA  UUTTIILLIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS  
EESSPPOORRTTIIVVEESS  II  AACCTTIIVVIITTAATTSS  EESSPPOORRTTIIVVEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLSS    

  
De conformitat amb l’art. 3.4 s’estableixen percentatges de bonificació única i 
exclusivament en els següents preus públics que es detallen, d’acord amb els límits de 
renda que s’expressen en el següent quadre, en relació amb les persones residents en 
l’habitatge del sol·licitant: 
 

A) PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA  
 

Epígraf Segon. Activitats, cursets i Escoles esportives, apartats A, B, C, D 
 

B) PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES, I ACTIVITATS I SERVEIS ESPORTIUS DE GESTIÓ 
INDIRECTA CORESPONENTS A LA CONCESSIÓ DE LES PISCINES 
D’HIVERN, LES PISCINES D’ESTIU I LES PISTES DE TENNIS I PÀDEL 
UBICADES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AVALL, 
AIXÍ COM, ELS SERVEIS MUNICIPALS DE MEDICINA DE L’ESPORT I 
DE FISIOTERÀPIA DE L’ESPORT  

 
Epígraf Primer. Utilització d’instal·lacions, apartat A, punts 3 i 4 
Epígraf Segon. Cursets i programes esportius, punts  3, 4, 5, 6, 7 i 8 
  
Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent 
quadre, en relació amb les persones residents en l’habitatge del sol·licitant: 
 

Renda Familiar 
Membres unitat 

familiar Menor o igual a De a De a  De a 

 Fins a 2 10.000 
10.001 – 
14.000 

14.001 – 
17.000 

17.001 – 
20.000 

3 12.000 
12.001- 
16.000 

16.001 – 
20.000 

20.001 – 
24.000 

4 o més 15.000 
15.001 – 
19.000 

19.001 – 
24.000 

24.001 – 
29.000 

Reducció 60% 45% 30% 20% 
 
Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits: 
 
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, 
altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta 
consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça 
d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de 
parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de 
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cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix 
aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot 
superar els 100.000 eur.   
 
b) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin 
empadronats en el municipi de Les Franqueses del Vallès. 
 
c) Els beneficiaris no poden ser majors de 18 anys en el moment de presentar la 
sol·licitud. 
 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran 
d’adreçar la seva sol·licitud a l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves 
dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, 
a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones 
residents en el seu habitatge. 
 
El període sol·licitud serà entre els dies 1 de gener i 28 de febrer de cada any, i els 
percentatges de bonificació seran d’aplicació a partir del segon trimestre en el cas de 
quotes trimestrals, i del mes d’abril en les quotes mensuals.  
 
Aquestes bonificacions seran aplicables fins el primer trimestre de l’any següent en el 
cas de quotes trimestrals, i fins el mes de març en les quotes mensuals.  
 
El gaudiment d’aquestes bonificacions no són acumulables amb altres i, en tot cas, 
s’aplicarà la més avantatjosa per a l’usuari. 
 
A) PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES 
INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA. 
 
EPÍGRAF PRIMER. UTILITZACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS 

A) PISTES DE TENNIS 
PREU 
(€) 

1.Utilització de pistes   
a) Majors de 18 anys, 1h 8,05 
b) Majors de 18 anys, 1h abonats 7,15 
c) Menors de 18 anys 1h 6,5 
d)Menors de 18 anys, 1h abonats 5,9 
2.Enllumenat pistes, fitxa 1/2h o fracció 2,45 
3.Abonament de 10h   
a) Majors de 18 anys 67,8 
b) Menors de 18 anys 45,25 
4.Abonament 10h, les Franqueses i abonats 52,75 
B) PISTES DE PÀDEL   
1. Utilització pistes 1h 12,95 
2. Enllumenat pistes, fitxa 1/2h o fracció 2,45 
3.Utilització de pistes 1h, abonats 11,95 
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4. Abonaments de 10h, socis Club Tenis i abonats 95,45 
C) CAMP DE FUTBOL   
1.Utilització del camp   
a) Diürn, 1h gespa artificial 99,75 
b) Nocturn, 1h gespa artificial 119,35 
2.Utilització camp futbol-7   
a) Diürn, 1h gespa artificial 49,25 
b) Nocturn, 1h gespa artificial 60,2 
3.Utilització per participants campus d'estiu 10,2 
D) PAVELLÓ POLIESPORTIU   
1. Pista transversal   
a) Diürn, 1h 34,7 
b) Nocturn, 1h 44,7 
2. Pista Central   
a) Diürn, 1h 55,95 
b) Nocturn, 1h 62,4 
3.Utilització per participants campus d'estiu 10,2 
E) PISTA POLIESPORTIVA SEMI-COBERTA   
1. Pista transversal   
a)Diürn, 1h 28,45 
b)Nocturn, 1h 35,05 
2. Pista Central   
a)Diürn, 1h 34 
b)Nocturn, 1h 43,8 
3.Utilització per participants campus d'estiu 10,2 
EPÍGRAF SEGON. ACTIVITATS, CURSETS 
I:   

A) ESCOLA MUNICIPAL 
PREU 
(€) 

1.Escola de bàsquet. Trimestral 46,9 
Matricula/Inscripció 30,6 
2. Escola d'handbol. Trimestral 46,9 
Matricula/Inscripció 30,6 
3. Bàsquet. Trimestral   
a) mini,pre-mini,pre-inf,infantil i cadet 62,2 
Matricula/Inscripció 30,6 
4. Handbol. Trimestral   
a) Alevi, benjami, infantil i cadet 62,2 
Matricula/Inscripció 30,6 
5. Badminton. Trimestral   
a) Alevi, benjami, infantil i cadet 62,2 
Matricula/Inscripció 30,6 
6.Activitats esportives a les escoles   
a)Psicomotricitat, pre-benjami, aeròbic 40,8 
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Matricula/Inscripció 15,3 
7. Escola de patinatge. Trimestral   
a) 2 sessions a la setmana 62,2 
Matricula/Inscripció 15,3 
8. Karate. Trimestral   
a) 2 sessions a la setmana 62,2 
Matricula/Inscripció 15,3 
B) ESCOLA DE TENNIS. TRIMESTRAL   
a) Escola de tennis. 2 sessions/setmana 71,3 
b) Escola de tennis. 1 sessió/setmana  43,8 
c) Tennis lleure. 2 sessions/setmana  85,55 
d) Tennis lleure. 1,5 h./setmana  54,7 
e) Escola de tennis tecnificació,adults  1 h/setmana  43,8 
f) Matrícula per tots els cursos de l'escola de tennis  30,6 
C) TAI CHI, IOGA, DANSA DEL VENTRE I 
ALTRES   
a) 1 sessió setmanal 61,4 
Matricula/Inscripció 15,3 
D) ESCOLA MUNICIPAL DE PÀDEL. 
TRIMESTRAL   
a) Escola pàdel lleure, 1 sessió setmanal 84 
b) Escola padel infantil, 1 sessió setmanal 69,45 
Matricula/Inscripció 30,6 
E) CURSET TENNIS ESTIU   
a) Quota individual 76,75 
F) JULIOL ESPORTIU   
a) Quota individual 112,2 
b) Quota 2n o més germans 95,37 
G) TRAMITACIÓ LLICENÇIA I/O ASSEG. 
ESPORTIVA   
a) Tramitació 2,55 
H) CURSETS PÀDEL, ESTIU   
a) Adults dues sessions setmanals d’una hora  73,4 
b) Adults tres sessions setmanals d’una hora 110,15 
c) Adults unas sessió d’una hora i mitja dissabtes 55,15 
d) Nens dues sessions setmanals d’una hora 57,7 
e) Nens tres  sessions setmanals d’una hora 83,9 
EPÍGRAF TERCER. ALTRES ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

A) TORNEIG DIVERSOS 
PREU 
(€) 

1. Torneig obert de tennis.     
a) Quota inscripció 18,55 

b) Quota inscripció, socis Club Tennis/Abonats CEM 11 

2. Torneig futbol-sala / futbol-7 d'estiu    
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a) Quota inscripció 105 
b) Quota arbitratges i organització  420,1 
3. Torneig futbol-sala / futbol-7 d'hivern    
c) Quota inscripció 336,25 
d) Quota arbitratges i organització  608,95 
B) ACTIVITATS PUNTUALS   
1. Caminada popular Les Franqueses del Valles   
a) Inscripció anticipada 9,7 
b) Inscripció mateix dia 13,75 
2. Trobada comarcal, activitat fisica per la gent gran   
a) Participants no inscrits als grups d'activitat fisica 5,25 
3. Cicle de passejades "Caminem cap als cent"   
a) Participants a cadascuna de les passejades 5,25 
4. Colaboració revista anual del P.Mcpal Esports   
a). Anunci   1 pàgina  (210 * 297 mm)  188,85 
b). Anunci 1/2 de pàgina (155 * 127 mm)  157,55 
c). Anunci 1/3 pàgina (50 * 260 mm)  94,45 
d). Anunci 1/8 pàgina (75 * 60 mm)  62,95 
5. PAFES (Programa d'activitat fisica,esports i salut)   
a) Quota mensual 10,5 
C) PROGRAMES D'ESPORT I SALUT   
1. Cursos Marxa Nòrdica   
a) Curs iniciació jove/adult. 1 sessió/setmanal 35 
b) Curs iniciació mayors de 65 anys. 1 sessió/ setm. 20 
c) Curs perfeccionament jove/adult. 1 sessió/ setm 35 
d) Curs perfeccionament + de 65 anys. 1 sessió/ set 20 
2. Sortides Marxa Nòrdica   
a) Jove/adult 10 
b) Mayors de 65 anys 5 

EPÍGRAF QUART. ALTRES SERVEIS   

A) SERVEI DE BUGADERIA, CAMPS DE FUTBOL 
PREU 
(€) 

1. Rentat d'equipació 6,25 
 
B) PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES, ACTIVITATS I  SERVEIS ESPORTIUS DE GESTIÓ 
INDIRECTA CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓ DE LES PISCINES 
D’HIVERN, LES PISCINES D'ESTIU I LES  PISTES DE TENNIS I PÀDEL 
UBICADES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D'AVALL,  
AIXÍ COM, ELS SERVEIS MUNICIPALS DE MEDICINA DE L'ESPORT I DE 
FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT. (IVA inclòs) 
 
EPÍGRAF PRIMER. UTILITZACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS  Preu 2018 
A) ENTRADES PUNTUALS I ABONAMENTS Abonat No Abonat 
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1. Entrades puntuals     
a) Joves, jubilats, gent gran, disminuits i familia nomb.   4,85 
Dies feiners     

b) Adults, dies feiners   6,15 

c) Joves, jubilats, gent gran, disminuits i familia   5,65 
nombrosa, caps de setmana     

d) Adults, caps de setmana   7,4 

e) Multipack 10, periode d'estiu. Adult   46,85 

f) Multipack 10, periode d'estiu. Jove, jubilat, gent   34,15 
gran, disminuits i familia nombrosa     

g) Entrada piscina, entitats i/o col·lectius que tinguin   1,45 

la seu social a Les Franqueses del Vallès     

2. Entrades puntuals periode obertura piscina a l'estiu     
a) Joves,jubilats, gent gran, disminuits i familia nomb   9,7 
Dies feiners     
b) Adults, dies feiners (*)   12,35 
c) Joves, jubilats, gent gran, disminuits i familia   11,3 

nombrosa, caps de setmana (*)     

d) Adults, caps de setmana (*)   14,8 
e) Multipack 10, periode d'estiu. Adult (*)   93,75 

f) Multipack 10, periode d'estiu. Jove, jubilat, gent   68,35 

gran, disminuits i familia nombrosa (*)     

g) Entrada piscina, entitats i/o col·lectius que tinguin   1,45 
la seu social a Les Franqueses del Vallès     

(* ) Aquests preus tindran una bonificació del 50% pels     

 residents a Les Franqueses del Vallès      

3. Abonaments     
a) Adults (18 a 65 anys)(*)   35,25 
Descomptes d'abonament     
b) Familiar ( a partir 2n Membre) (**)   27,3 
c) Jove (6 a 17 anys) (***)   24,8 

d) Infantil (0 a 5 anys)     

e) Gent gran ( major de 65 anys), jubilats, disminuits   23,25 

i familia nombrosa     

(*)Adult federat en una entitat local aplicar quota jove     

(**) Nomes aplicable sobre el preu d'un adult     

(***) Jove federat en una entitat local aplicar 10% dto     

de quota jove.     
4.Preus d' inscripció     
a) Adults (18 a 65 anys)   67,15 
Descomptes d'inscripció     
b) Familiar ( a partir 2n Membre)   41,85 
c) Jove (6 a 17 anys)   31,8 
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d) Infantil (0 a 5 anys)     
e) Gent gran ( major de 65 anys), jubilats, disminuits   31,8 

i familia nombrosa     

B) LLOGUERS INSTAL·LACIONS     

1. Utilització de pistes de tennis.     

a) Majors de 18 anys, 1h 7,15 8,05 

b) Menors de 18 anys, 1h 5,9 6,5 

c) Enllumenat pistes, fitxa 1/2h o fracció   2,45 

d) Abonament de 10h d'utilització     
Majors de 18 anys   67,8 
Menors de 18 anys   45,25 
e) Abonament de 10 hores, Socis Club de Tennis   52,75 
Les Franqueses i abonats al Complex     
2.Utilització de pistes de pàdel     

a) Preu/hora 11,95 12,95 

b) Enllumenat pistes, fitxa 1/2 hora o fracció   2,45 

c) Abonament 10 hores socis club tennis Les Franqueses 95,45   
3.Piscina     

a) 1 carrer/ 1 hora   23,45 

b) 1 carrer/ 2 hores   43,05 
c) 1/2 piscina petita/ 1 hora   14,1 
4.Sales     

a) 1 sala polivalent/ 1 hora   40,8 
b) 1 servei salut 2 (1)   15,3 
c) 1 sala polivalent petita/ 1 hora   25,5 
(1) Les entitats o col·lectius que tinguin la seu social 

Les      
Franqueses gaudiran d'un 30% de descompte     
EPÍGRAF SEGON. CURSETS I PROGRAMES 
ESPORTIUS     
1. Manteniment adults.     

a) Quota trimestral   52,95 

2. Manteniment activitat física gent gran.     

a) Quota trimestral   18,75 

3. Cursos de salut/trimestrals (2 sessions/combinades/set)    

a) Natació terapèutica 97,55 119,4 
b) Correctiva (adults) 97,55 119,4 
4. Cursos de salut/semestrals     

a) Aqua-salus (1 visita + controls quinzenals) 50,6   

5. Cursos fitness trimestrals (2 sessions/combinades/setm)   

a) Activitats físiques, dirigides adults 68,2 88,2 
b) Activitats físiques dirigides especialitzades 82,3 104,65 
6. Cursos d'activitats aquàtiques temporada (oct-juny)     
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(1 classe setmanal)     

a) Petits (3-5 anys) 127 162,2 

b) Infantils (6-14 anys) 97,55 125,9 

c) Joves (15-25 anys)  97,55 125,9 
d) Adults (majors de 26 anys) 127 162,2 
7.  Cursos d'activitats aquàtiques  trimestrals i cursos     
intensius d'estiu (2 classes/setmana/diari)     
a) Nadons (0 a 3 anys) 2 sessions 162,2   
                                          1 sessió  83,5   
b) Petits (3 a 5 anys) 85,9 108,8 
c) Infantils (6 a 14 anys) 70,5 89,95 
d) Joves (15 a 25 anys) 70,5 89,95 
e) Adults (26 a 60 anys) 85,9 108,8 
f) Gent gran (Majors de 61 anys) 55,3 70,5 
8. Natació escolar     
a) Educació Infantil 85,25   
b) Primaria 72,95   
c) Secundaria 72,95   

d) F.P.I/Batxillerat 72,95   

e) Educació especial 72,95   
f) Llar d'infants 91,7   
EPÍGRAF TERCER. SERVEI MUNICIPAL DE MEDICINA 
ESPORTIVA   
1. Revisions mèdiques     
a) Complerta (prova d'esforç)    33,55 
b) Simple   23,55 
2. Consultes mèdiques     
a) Quota entitat esportiva   67,1 
b) Quota esportista d'entitat local i/o abonat al CEMCA   7,95 

c) Quota no abonat al CEMCA   12,35 
EPÍGRAF QUART. SERVEI MUNICIPAL DE 
FISIOTERÀPIA A L'ESPORT.   

a) Quota entitat esportiva   67,1 
b) Quota esportista d'entitat local i/o abonat al CEMCA   7,95 
c) Quota no abonat al CEMCA   12,35 
EPÍGRAF CINQUÈ. ALTRES SERVEIS     
1. Massatges.      
a) 15 minuts 8,25 12,95 

2. Dietètica     

a) Dieta opció 1 (1 visita/1 hora+ dieta personalitzada) 45,45 51,5 

b) Dieta opció 1 + seguiment 62,65 74,75 

3. Entrenador personal/trimestral     
a) Sessions individuals (60 minuts/sessió) 40 46,45 
b) Abonament 5 sessions individuals (60 minuts/sessió) 159,95 191,75 
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c) Abonament 10 sessions individuals  179,95 216,25 
   (1 hora sessió inicial + 60 minuts/sessió)     

d) Sessions individuals (60 minuts/ sessió) DUO 60 72,4 

e) Abonament 5 sessions DUO (60 minuts/sessió) 239,9 287,65 
f) Abonament 10 sessions DUO 269,9 324,35 
  (1 hora sessió inicial + 60 minuts/sessió)     

4. PAFES     

a) Quota mensual   10,5 
 
 
3. PREUS PÚBLICS PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, 
INFÀNCIA I JOVENTUT  

 
Els preus públics del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut es 
van aprovar en dates 24/10/2005,  25/11/2005, 20/07/2006,  18/12/2008,  01/09/2009,  
20/05/2010,  14/04/2011,  07/06/2012, 05/07/2012, 29/04/2013, 04/07/2013, 
11/07/2013, 22/04/2014, 13/04/2015, 30/04/2015, 18/04/2016, 06/04/2017 i 12/04/2018.  
 
La tarifació social correspon a l’aprovada per Junta de Govern del Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut en data 12-04-2018. 
 
Preus públics CAN FONT  
 

CURS 2017/2018 
 
 

CAN FONT per a escolars/joves 
hores  

setmana 
quotes 

mensuals 
matricula  

anual 
material 
 mensual 

Taller escolars (pintura, dibuix, manualitats...)  
2 35,00 € 21,50 € 

Inclòs 
7,10€ 

Reforç escolar   2 38,00 € 21,50 €  
Reforç escolar 1 19,00 € 21,50 €  
Idiomes escolars  1 22,00 € 21,50 €  
Idiomes escolars  2 39,00 € 21,50 €  
Taller de jocs, conta contes, etc. 1,5 28,00 € 21,50 €  
Treball corporal escolar: ioga, psicomotricitat, 
danses, zumba, etc. 

1 19,00 € 21,50 €  

Treball corporal escolar: ioga, psicomotricitat, 
danses, zumba, etc. 

1,5 28,00 € 21,50 €  

Tallers digitals per escolars/joves: animació, 
dibuix, internet, foto... 

2 30,00 € 21,50 € 
a càrrec 

de 
l'alumne 

Programació de videojocs 1,5 28,00 € 21,50 €  
Programació de videojocs 2 37,00 € 21,50 €  
Informàtica infantil, internet per a nens, 
programari adaptat 

1,5 28,00 € 21,50 €  
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Laboratori de robòtica, programació avançada 
1,5 39,00 € 21,50 € 

Material 
inclòs 

Laboratori de robòtica, programació avançada 
2 52,00 € 21,50 € 

Material 
inclòs 

Teatre en català o altres idiomes 1,5 28,00 € 21,50 €  

CAN FONT per adults 
hores  

setmana 
quotes 

mensuals 
matricula  

anual 
material 
 anual 

Tallers de manualitats, art, restauració de mobles... 
2,5 42,00 € 21,50 € 

a càrrec 
de 

l'alumne 
Tallers de robòtica per adults 1,5 39,00 € 21,50 €  
Informàtica i eines amb els ordinadors: iniciació, 
nivell II, Internet, Programes concrets... 

2 30,00 € 21,50 €  

Practiquem idiomes occidentals: anglès, francès, 
alemany, italià,... 

2 41,00 € 21,50 €  

Tertúlies idiomes occidentals: anglès, francès, 
alemany, italià,... 

1 20,50 € 21,50 €  

Treball corporal: ioga, pilates, tai-txi, zumba..      
1,5 28,50 € 21,50 € 

a càrrec 
de 

l'alumne 

Taller manualitats, labors, patchword, costura 
2 29,00 € 21,50 € 

a càrrec 
de 

l'alumne 

Tallers eines digitals i ordinadors: retoc, animació, 
vídeo, imatge 

2 30,00 € 21,50 € 
a càrrec 

de 
l'alumne 

Cultura, història, societat, història de l’Art, 
generealogia, heraldica, etc. 

2 29,00 € 21,50 € 
a càrrec 

de 
l'alumne 

Balls de saló, llatins, brasilers, dansa oriental, 
bollywood,.. 

1,5 28,00 € 21,50 €  

Tallers de ceràmica, escultura, modelatge,... 
2 38,00 € 21,50 € 

a càrrec 
de 

l’alumne 

Tallers de Vitralls i altres modalitats artístiques 
3 40,00 € 21,50  € 

a càrrec 
de 

l’alumne 
Tai-Txi 1 19,00 € 21,50 €  
Creativitat, salut, Tècnica Alexandre, Minfulness 2 38,00 € 21,50 €  

Curta durada 
hores 
totals 

Preu 
curs 

material 
 curs 

Tallers de tecnologia: càmera digital, producció de 
video, robòtica,... 

12 75,00 €  

Tallers d’arts digitals: animació, pintura, web,.... 18 112,00 €  
Preparació ACTiC nivells 1,2 o 3 20 110,00 €  
Risoteràpia i altres disciplines similars 7 43,50 €  
Tallers d’art o manualitat: estampat de roba, 12 76,00 € a càrrec 
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bijuteria... de 
l’alumne 

Taller de manualitats o arts decoratives 8 49,50 € 
a càrrec 

de 
l’alumne 

Salut i prevenció dietètica, 1rs auxilis, 
reflexoteràpia 

21 101,00 €  

Farmaciola natural 2 19,00 €  
Cuina per a nens i pares (quota familiar) 8 28,00 €  
Cuina de tapes, rebosteria, especialitats 4 14,00 €  

Gastronomia: cuina 
8 28,00 € 

Material 
inclòs 

Alimentació equilibrada, nutrició, dietes 
Nou curs 

8 34,00 € 
Material 
inclòs 

Curs d’automaquillatge, cura de la pell 
2 19,00 € 

material 
inclòs 

Ajusta, modifica i retoca les teves fotos digitals 20 102,00 €  
Tallers de salut i creixement personal: maquillatge, 
coaching, ... 

8 52,00 € 
Material 
inclòs 

Tast de vins o caves, enologia, ... 
8 92,00 € 

Material 
inclòs 

Tast de cerveces 
3 41,00 € 

Material 
inclòs 

Curs d’automaquillatge i fons d’armari 
4 36,00 € 

Material 
inclòs 

Tallers d’escriptura creativa 20 102,00 €  
Taller de memòria 12 66,00 €  

 
 

Preu 
hora 

 

Cursos professionals, SEO: posicionament a 
cercadors, e-commerce, comunity manager,... 

 6,30 € 
a càrrec 

de 
l’alumne 

Altres cursos, curs de temàtica i durada variada 
 5,30 € 

a càrrec 
de 

l’alumne 
 
 

Cursos especials hores totals 
preu 
curs 

Accés a la universitat per a més grans de 25 anys 125 817,00 € 

Accés a la universitat per a més grans de 45 anys 83 600,00 € 

Actualització didàctica 100 640,00 € 

Escola per a mestres 30 210,00 € 

Cursos especials de durada variable preu hora 6,50 € 

Casals hores totals 
preu 
curs 
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Casal de Nadal (5 dies) 22,5 55,00 € 

Casal de Nadal (4 dies) 18 44,00 € 
 
 

Cursos i tallers d’estiu 
Per aplicar a partir del 3 de maig de 2017 

hores totals 
preu 
curs 

Llengües occidentals per a viatjar 16 80,00 € 

Intensiu de llengua occidental 32 155,00 € 

Història, Heraldica, Genealogia 8 52,00 € 

Fotografia de viatges o altres temàtiques 8 52,00 € 
 
 

Casal d’Estiu per a infants (3a 12 anys) 
Per aplicar a partir del 3 de maig de 2017 

hores totals preu 2 n germà 

Casal matí (5 setmanes) 112,30 262,00 € 235,80 € 
Casal de ciència i robòtica matí (5 setmanes) 
Nou Casal 

112,30 285,00 € 
256,50 € 

 

Casal matí i tarda (5 setmanes) 193,45 398,00 € 358,20 € 

Casal tarda (5 setmanes) 81,15 198,00 € 178,20 € 

1 setmana del casal (matí) 22,30 59,00 € 53,10 € 
1 setmana de casal ciència i robòtica (matí) Nou 
Casal 

22,30 64,00 € 57,60 € 

1 setmana de casal (tarda) 16,15 45,50 € 40,95 € 

A partir del tercer germà activitat gratuïta    
 
 

SERVEIS OPCIONALS CASAL D’ESTIU hores dia Preu únic dia 

Servei menjador 2,00 9,00 € 

Servei d’acollida 1,00 4,00 € 
ALTRES SERVEIS Preu anual 

Lloguer taquilles amb candau i clau 20,00 € 
 

 
CURS 2018/2019 
 

 

CAN FONT per a escolars/joves 
hores  
setmana 

quotes 
mensuals 

matricula  
anual 

material 
 mensual 

Taller escolars (pintura, dibuix, 
manualitats...) 

2 35,00 € 21,50 € Inclòs 7,10€ 

Reforç escolar 2 38,00 € 21,50 €  
Reforç escolar 1 19,00 € 21,50 €  
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Idiomes escolars 1 22,00 € 21,50 €  
Idiomes escolars 2 39,00 € 21,50 €  
Taller de jocs, conta contes, etc. 1,5 28,00 € 21,50 €  
Treball corporal escolar: ioga, 
psicomotricitat, danses, zumba, etc. 

1 19,00 € 21,50 €  

Treball corporal escolar: ioga, 
psicomotricitat, danses, zumba, etc. 

1,5 28,00 € 21,50 €  

Tallers digitals per escolars/joves: 
animació, dibuix, internet, foto... 

2 30,00 € 21,50 € 
a càrrec de 
l'alumne 

Programació de videojocs 1,5 28,00 € 21,50 €  
Programació de videojocs 2 37,00 € 21,50 €  
Informàtica infantil, internet per a 
nens, programari adaptat 

1,5 28,00 € 21,50 €  

Laboratori de robòtica, programació 
avançada 

1,5 39,00 € 21,50 € 
Material 
inclòs 

Laboratori de robòtica, programació 
avançada 

2 52,00 € 21,50 € 
Material 
inclòs 

Teatre en català o altres idiomes 1,5 28,00 € 21,50 €  

CAN FONT per adults 
hores  
setmana 

quotes 
mensuals 

matricula  
anual 

material 
 anual 

Tallers de manualitats, art, 
restauració de mobles... 

2,5 42,00 € 21,50 € 
a càrrec de 
l'alumne 

Tallers de robòtica per adults 1,5 39,00 € 21,50 €  
Informàtica i eines amb els 
ordinadors: iniciació, nivell II, 
Internet, Programes concrets... 

2 30,00 € 21,50 €  

Practiquem idiomes occidentals: 
anglès, francès, alemany, italià,... 

2 41,00 € 21,50 €  

Tertúlies idiomes occidentals: 
anglès, francès, alemany, italià,... 

1 20,50 € 21,50 €  

Treball corporal: ioga, pilates, tai-
txi, zumba.. 

1,5 28,50 € 21,50 € 
a càrrec de 
l'alumne 

Taller manualitats, labors, 
patchword, costura 

2 29,00 € 21,50 € 
a càrrec de 
l'alumne 

Tallers eines digitals i ordinadors: 
retoc, animació, vídeo, imatge 

2 30,00 € 21,50 € 
a càrrec de 
l'alumne 

Cultura, història, societat, història 
de l’Art, generealogia, heraldica, 
etc. 

2 29,00 € 21,50 € 
a càrrec de 
l'alumne 

Balls de saló, llatins, brasilers, dansa 
oriental, bollywood,.. 

1,5 28,00 € 21,50 €  

Tallers de ceràmica, escultura, 
modelatge,... 

2 38,00 € 21,50 € 
a càrrec de 
l’alumne 

Tallers de Vitralls i altres modalitats 
artístiques 

3 40,00 € 21,50  € 
a càrrec de 
l’alumne 

Tai-Txi 1 19,00 € 21,50 €  
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Creativitat, salut, Tècnica 
Alexandre, Minfulness 

2 38,00 € 21,50 €  

Curta durada 
hores 
totals 

Preu curs Material  curs 

Tallers de tecnologia: càmera 
digital, producció de video, 
robòtica,... 

12 75,00 €  

Tallers d’arts digitals: animació, 
pintura, web,.... 

18 112,00 €  

Preparació ACTiC nivells 1,2 o 3 20 110,00 €  
Risoteràpia i altres disciplines 
similars 

7 43,50 €  

Tallers d’art o manualitat: estampat 
de roba, bijuteria... 

12 76,00 € 
a càrrec de 
l’alumne 

Taller de manualitats o arts 
decoratives 

8 49,50 € 
a càrrec de 
l’alumne 

Salut i prevenció dietètica, 1rs 
auxilis, reflexoteràpia 

21 
101,00 € 

 
 

Farmaciola natural 2 19,00 €  
Cuina per a nens i pares (quota 
familiar) 

8 30,00 €  

Cuina de tapes, rebosteria, 
especialitats 

4 15,00 €  

Gastronomia: cuina 8 30,00 € 
Material 
inclòs 

Alimentació equilibrada, nutrició, 
dietes 
Nou curs 

8 34,00 € 
Material 
inclòs 

Curs d’automaquillatge, cura de la 
pell 

2 19,00 € 
material 
inclòs 

Ajusta, modifica i retoca les teves 
fotos digitals 

20 102,00 €  

Tallers de salut i creixement 
personal: maquillatge, coaching, ... 

8 52,00 € 
Material 
inclòs 

Tast de vins o caves, enologia, ... 8 92,00 € 
Material 
inclòs 

Tast de cerveces 3 41,00 € 
Material 
inclòs 

Curs d’automaquillatge i fons 
d’armari 

4 36,00 € 
Material 
inclòs 

Tallers d’escriptura creativa 20 102,00 €  
Taller de memòria 12 66,00 €  
  Preu hora  
Cursos de professionalització de 
diversos àmbits: comunity manager, 
màrqueting, comercial, etc. 

 7,00 € 
a càrrec de 
l’alumne 

Altres cursos,  de curta durada i  6,00 € a càrrec de 
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temàtica  variada l’alumne 
 

Cursos especials adreçats a col·lectius específics hores totals Preu curs 
Accés a la universitat per a més grans de 25 anys 125 817,00 € 
Accés a la universitat per a més grans de 45 anys 83 600,00 € 
Actualització didàctica 100 640,00 € 
Escola per a mestres 30 210,00 € 

Cursos especials de durada variable preu hora 7,00 € 

Casals hores totals Preu curs 

Casal de Nadal (5 dies) 22,5 55,00 € 
Casal de Nadal (4 dies) 18 44,00 € 
 

Cursos i tallers d’estiu 
Per aplicar a partir del 3 de maig de 2017 

hores totals Preu curs 

Llengües occidentals per a viatjar 16 80,00 € 
Intensiu de llengua occidental 32 155,00 € 
Història, Heraldica, Genealogia 8 52,00 € 
Fotografia de viatges o altres temàtiques 8 52,00 € 

 
 

Casal d’Estiu per a infants (3a 12 anys) 
Per aplicar a partir del 3 de maig de 2017 

hores totals Preu 2 n germà 

Casal matí (5 setmanes) 112,30 262,00 € 235,80 € 
Casal de ciència i robòtica matí (5 setmanes) Nou 
Casal 

112,30 285,00 € 
256,50 € 

 
Casal matí i tarda (5 setmanes) 193,45 398,00 € 358,20 € 
Casal tarda (5 setmanes) 81,15 198,00 € 178,20 € 
1 setmana del casal (matí) 22,30 59,00 € 53,10 € 
1 setmana de casal ciència i robòtica (matí) Nou 
Casal 

22,30 64,00 € 57,60 € 

1 setmana de casal (tarda) 16,15 45,50 € 40,95 € 

A partir del tercer germà activitat gratuïta    
 

SERVEIS OPCIONALS CASAL D’ESTIU hores dia 
Preu únic 
Dia 

Servei menjador 2,00 9,00 € 

Servei d’acollida 1,00 4,00 € 
ALTRES SERVEIS Preu anual 
Lloguer taquilles amb cadellat i clau 20,00 € 
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Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició 
Addicional Segona de l’Ordenança general de l’Ajuntament, s’aplicaran als 
següents conceptes i serveis: 

 
Servei Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 

Conceptes 
aplicables 

Can Font per escolars o joves (cursos d’octubre a juny): 
- Matrícules anuals cursos octubre-juny i quotes mensuals 

Cursos de curta durada per escolars o joves: 
- Preus dels cursos 

Altres cursos o activitats que permetin la inscripció a menors de 18 anys: 
- Matrícules anuals cursos octubre-juny, quotes mensuals o preus de les 

activitats 
Casal de Nadal 

- Preus del casal 
Casal d’estiu 

- Preus del casal i preus del Casal 2n germà 
 

De conformitat, a l’esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents 
criteris: 
 

1) El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre 
següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les 
dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut 
uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que s’expressen en l’esmentat 
quadre, en relació amb les persones residents en el seu habitatge: 

 

 
Renda Familiar 

Membres 
unitat familiar 

Menor o 
igual a 

De a De a De a 

Fins a 2 10.000 10.001 – 14.000 14.001 – 17.000 17.001 – 20.000 
3 12.000 12.001- 16.000 16.001 – 20.000 20.001 – 24.000 

4 o més 15.000 15.001 - 19000 19.001 – 24.000 24.001 – 29.000 
Reducció 60% 45% 30% 20% 
 

2) Caldrà, a més que es reuneixin els següents requisits: 
 

a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en 
l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà 
en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents 
posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els 
casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per 
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es 
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té 
l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 100.000 
euros. 
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b) Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats 
directament als mateixos conceptes o serveis, en tot cas el sol·licitant podrà 
tramitar la que li sigui més avantatjosa. 

 
c) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin 

empadronats a data de primer de gener de 2018 en el municipi de Les 
Franqueses del Vallès. 
 

d) Els beneficiaris han de ser menor de 18 anys a 31 de desembre de 2018 (nascuts 
a partir de l’1 de gener de 2001).   

 
e) El termini de sol·licituds serà del 25 de juny al 13 de juliol de 2018.  

 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats 
hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, el qual durà a terme la 
consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà 
d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts del 
sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge. 

 
Preus públics CASALS MUNICIPALS D’INFÀNCIA I JOVENTUT 
 

CURS 2017/2018 
 
 

Casals Infantils 
Mpals 

Mínim 
d’inscrits 

Matricula 
anual 

Quota 
mensual                   
1 dia/set 

Quota 
mensual    
2 dies/set 

Quota 
mensual   
3 dia/set 

Servei de recollida 

(quota mensual)    

Mínim 5 inscrits 

1 
dia/set 

2 
dies/set 

3 
dies/set 

Individual 4 23,00 € 12,00 € 20,00 € 22,00 € 5,00 € 7,00 € 10,00 € 

2on o més 
germans 

4 19,50 € 10,50 € 17,00 € 18,50 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 

 

Casal de dissabtes*  Mínim d’inscrits Preu 

Preu inscrit casal diari 4 5,00 € 

No inscrit 4 15,00 € 

*Inclou el preu de les sortides, no les convivències 

 
 

Centres Mpals Joves 
Curs 2017-2018 

Mínim d’inscrits 
Matricula 

anual 
Tallers i 
activitats 

Individual A determinar segons programa 11,00 € 5,00 € - 20,00 € 
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Sortides Casal Infantil i Centre 
Mpal. de Joves 

Preu sortides 

Sortida d’1 dia 3,00 € - 20,00 € 
Convivències 24,00 € - 200,00 € 

Campaments d’estiu 2 setmanes: 1 preparació / 1  campaments 
Individual 150,00 € 
2on o més germans 127,00 € 

 
 

Casals de Vacances 
Curs 2017-2018 

Mínim 
d’inscrits 

Preu 
individual 

Preu 2n o més 
germans 

Casal de setembre 4 50,00 € 42,50 € 
Casal tarda setembre 4 20,00 € 17,00 € 
Casal de Nadal 4 65,00 € 55,00 € 
Casal tarda Nadal 4 26,00 € 23,00 € 
Casal de Setmana Santa 4 35,00 € 29,50 € 
Casal tarda Setmana Santa 4 10,00 € 9,00 € 

Casals de Vacances estiu 
Mínim 

d’inscrits 
1a setmana 

2a, 3a i 4a 
setmana 

5a 
setman

a 
Casal estiu individual 4 35,00 € 100,00 € 35,00 € 
Casal estiu 2n o més germans 4 29,00 € 85,00 € 29,00 € 
Casal de tarda estiu individual 10 14,00 € 40,00 € 14,00 € 
Casal de tarda estiu 2n o més germans 10 12,00 € 36,00 € 12,00 € 
Casal amb colònies individual 10 35,00 € 171,00 € 35,00 € 
Casal amb colònies 2n o més germans 10 29,00 € 145,00 € 29,00 € 

Serveis opcionals Mínim d’inscrits Preu 
Acollida (1 h. per dia) 4 3,00 € 
Acollida fixa (setmana opcional) 4 12,00 € 
Acollida fixa (2a, 3a, 4a setmana) 4 30,00 € 
Menjador fixos (per dia) 20 6,50 € 
Menjador eventuals (per dia) 20 7,00 € 
Desplaçament en autocar fins piscina (per 

dia ) 
A partir de grups de 40 2,00 € 

Casal eventual (per dia) 4 9,00 € 
Casal tarda eventual (per dia) 10 4,00 € 

 
 

Sala d’estudi Preu individual Grup de 2 a 5 
Grup de 5 a 

10 
Preu accés / dia (no inscrits al CMJ) 1,00 € 2,00 € 3,00 € 

  10 B/N 20 B/N 

Preu per impressió  0,50 € 1,00 € 
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CURS 2018/2019 
 

Casals 
Infantils 
Municipals 

Mínim 
inscrits 

Matricula 
anual 

Quota 
mensual                   
1 dia/set 

Quota 
mensual    
2 dies/set 

Quota 
mensual   
3 dia/set 

Servei de recollida  
(quota mensual)   
Mínim 5 inscrits 

1 
dia/set 

2 
dies/set 

3 
dies/set 

Individu
al 

4 24,00 € 12,50 € 20,50 € 22,50 € 5,00 € 7,00 € 10,00 € 

2n o 
més 
germans 

4 20,50 € 11,00 € 17,50 € 19,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 

 

Casal de dissabtes* Mínim d’inscrits Preu 

Preu inscrit casal diari 4 5,00 € 
No inscrit 4 15,00 € 
*Inclou el preu de les sortides, no les convivències 

 

Centres Municipals Joves Mínim d’inscrits 
Matricula 
anual 

Tallers i 
activitats 

Individual A determinar segons programa 11,50 € 5,00 € - 20,00 € 
Sortides Casal Infantil i 
Centre Mpal. de Joves 

Preu sortides 

Sortida d’1 dia 3,00 € - 20,00 € 
Convivències 24,00 € - 200,00 € 
Campaments d’estiu 2 setmanes: 1 preparació / 1  campaments 
Individual 150,00 € 
2n o més germans 127,00 € 
 

Casals de Vacances 
Mínim 
d’inscrits 

Preu 
individual 

Preu 2n o més germans 

Casal de setembre 4 50,00 € 42,50 € 
Casal tarda setembre 4 20,00 € 17,00 € 
Casal de Nadal 4 65,00 € 55,00 € 
Casal tarda Nadal 4 26,00 € 23,00 € 
Casal de Setmana Santa 4 35,00 € 29,50 € 
Casal tarda Setmana Santa 4 10,00 € 9,00 € 

Casals de Vacances estiu 
Mínim 
d’inscrits 

1a setmana 
2a, 3a i 4a 
setmana 

5a setmana 

Casal estiu individual 4 35,00 € 100,00 € 35,00 € 
Casal estiu 2n o més germans 4 29,00 € 85,00 € 29,00 € 
Casal de tarda estiu individual 10 14,00 € 40,00 € 14,00 € 
Casal de tarda estiu 2n o més germans 10 12,00 € 36,00 € 12,00 € 
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Casal amb colònies individual 10 35,00 € 171,00 € 35,00 € 
Casal amb colònies 2n o més germans 10 29,00 € 145,00 € 29,00 € 
Serveis opcionals Mínim d’inscrits Preu 
Acollida (1 h. per dia) 4 3,00 € 
Acollida fixa (setmana opcional) 4 12,00 € 
Acollida fixa (2a, 3a, 4a setmana) 4 30,00 € 
Menjador fixos (per dia) 20 6,50 € 
Menjador eventuals (per dia) 20 7,00 € 
Desplaçament en autocar fins piscina 
(per dia ) 

A partir de grups de 40 2,00 € 

Casal eventual (per dia) 4 9,00 € 
Casal tarda eventual (per dia) 10 4,00 € 

 

Sala d’estudi 
Preu 
individual 

Grup de 2 a 5 Grup de 5 a 10 

Preu accés / dia (no inscrits al CMJ) 1,00 € 2,00 € 3,00 € 
  10 B/N 20 B/N 
 Preu per impressió  0,50 € 1,00 € 

 
 
Preus públics ESPAI ZERO, Dinamització, Participació i Informació 
Juvenil 
 

CONCEPTE: Espai Zero, Dinamització, Participació, Informació Juvenil 

Vigents a partir del 2014 
 
 
Cursos i tallers (Amb formadors 

especialitzats) 
Preu 

  

Fins a 4 sessions o menys de 8 hores 5,00 € 

Més de 4 sessions o més de 8 hores 15,00 € 

Impressions en color   

Tarja 10 impressions 0,70 € 

Tarja 20 impressions 1,20 € 
 
 

Preus específics per conjunt de tallers 

Conjunt de tallers Preu 

Conjunt de 2 tallers 20,00 € 

Conjunt de 4 tallers 40,00 € 
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Preus específics per registre de joves col·laboradors de l'Àrea d'Infància i Joventut 

Número de tallers a realitzar Preu 

1 taller 10,00 € 

2 tallers 15,00 € 
3 tallers 25,00 € 

4 tallers 30,00 € 
 
 
Preus públics Servei de BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

CONCEPTE  PREU 

Preu curs de fins a 30 hores* 10 € 
Preu curs de més de 30 hores 20 € 
Sortida cultural  15 € 
Impressió de fulls  DINA4 en 
negre 0,10 € 
Impressió de fulls  DINA4 en 
color 0,40 € 
Impressió de fulls  DINA3 en 
negre 0,25 € 
Impressió de fulls  DINA3 en 
color 0,75 € 

Bossa Servei de Biblioteca  2,00 € 
 
 
*En alguns casos, sempre i quan es justifiqui la idoneïtat de gratuïtat per alguna de les 
àrees promotores del curs o taller s'oferirà com activitat subvencionada lliure de cost 
per part de l'usuari. 

 
 

Taller Creatiu de Contes Preu 
Per persona 6,00 € 
 
Preus públics per CESSIÓ D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES  
 

CONCEPTE  PREU  

CESSIÓ D'EQUIPAMENTS 
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Espais inferiors a 60 m2 

1 hora   19,80 € 

Matí o Tarda (màx. 5 h)   74,25 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 123,75 € 

Sala d’Actes 

1 hora   25,75 € 

Matí o Tarda (màx. 5 h)   99,00 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 173,25 € 

Teatre Casal Corró d'Avall i Auditori EMM, Sala polivalent del CCB 

1 hora  29,70 € 

Matí o Tarda (màx. 5 h) 123,75 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 198,00 € 

Aules Internet 

1 hora 27,70 € 

Per cada ordinador amb connexió a internet   1,95 € 

Espais superiors a 60 m2 

1 hora  23,75 € 

Matí o tarda (màx. 5 h)  89,10 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 148,50 € 

Sala d’Exposicions CCB 

1 dia 148,50 € 

Teatre Auditori 

1 hora  69,30 € 

Matí o tarda (màx. 5 h) 222,75 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 297,00 € 

Amb vestidors 

1 hora  79,20 € 

Matí o tarda (màx. 5 h) 272,25 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 396,00 € 

Pista poliesportiva escoles primària 

1 hora  21,05 € 

Matí o tarda (màx. 5 h)  79,20 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 138,60 € 

1 hora llum  3,35 € 

CESSIÓ D'INFRAESTRUCTURA 

Cadires 

1 dia: 1 €/unitat 
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Tarima: (mòdul 1x2m2) 

1 dia: 9,90 € / mòdul 

Tarima - Remolc: (40 m2) 

1 dia: 49,50 € 

Paella 

1 dia 118,80 € 

Pancartes 

Penjar i despenjar: 99 € /unitat 

1 dia: 1 € / unitat 

Taules: (mínim 4 unitats) 

1 dia: 6,90 € / unitat 

Tanques:  

1 dia: 4,95  € / unitat 

Carpa: 

1 dia: 495,00 € 

Expositors 

1 dia: (mínim 3 unit) 7,90 € /unit 
 
Preus públics per ACTIVITATS ESCÈNIQUES, LLIBRES, TALLERS i DVD 
 
Activitats Escèniques 
 

Concepte 

Preu 

Majors de 
25 anys 

A partir de 65 anys, 
pensionistes, aturats, 

menors de 25 anys  
Venda anticipada* 

Espectacle infantil i familiar 5,00 € 4,00 € 

Espectacle Festival dels Amateurs 7,00 € 6,00 € 
 
 

 
PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LES ENTRADES: 

Cicle Humor & Co., Concert d’Any Nou, Cloenda de la Mostra 
Festival dels Amateurs, altres programacions de caràcter professional, 

per a públic adult que el Patronat pugui promoure 
 a partir de l’1 de setembre de 2016 

 
 Majors de 65 anys, 

pensionistes, aturats, 
menors de 25 anys 



  ORDENANCES FISCALS 2018 
 

 31

Venda anticipada 

Gran format  
 

18,00 € 15,00 € 

Gran-mitjà format  
 

14,00 € 11,00 € 

Mitjà format  
 

11,00 €  9,00 € 

Petit-mitjà format  
 

 9,50 €  8,00 € 

Petit format  
 

 8,00 €  6,00 € 

 
 
Llibres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller Gralla 

 
 
 
 
 
 

 
Preus públics CAFETERIA CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA I CASAL 
CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL 

Aigua 33 cl 0,90 € 
Aigua 50 cl 1,00 € 
Aigua  100 cl (vidre) 1,10 € 
Aigua gran (1’5 l.) 1,15 € 
Aigua Vichy (petita) 1,00 € 
Aigua Vichy (mitjana) 1,20 € 
Aigua Vichy (gran) 1,50 € 
Cervesa 1/3 sense alcohol 1,60 € 
Cervesa 1/5 sense alcohol 1,30 € 

CONCEPTE  PREU 

Monografies d'història local 3,00 € 
Llibre Col·leció les 
Franqueses 12,00 € 
DVD “100 anys de l’edifici 
de l’ajuntament” 4,00 € 

CONCEPTE  

PREU 

Quota mensual 
Matrícula 

anual 

Taller de gralla 20 € 16 € 
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Coca-Cola - Fanta - Tònica  1,30 € 
Nestea - Sucs - Bitter Kas 1,40 € 
Cacaolat 1,50 € 

Refrescs amb alcohol 
Cervesa 1/5 1,10 € 
Cervesa llauna o 1/3 - Voll Damm 1/5 1,60 € 
Voll Damm 1/3 1,70 € 

Cafès / Infusions / Xocolata 

Infusió - Got de llet - Cafè 0,90 € 
Cafè amb llet 1,10 € 
Tallat 1,00 € 
Tassa de xocolata  1,40 € 

Cigalons 
Cigaló 1,70 € 
Cigaló de crema de whisky o whisky 1,90 € 

Combinats 
Combinat 4,30 € 
Combinat whisky 4,70 € 

Entrepans freds 

Fuet – Tonyina – Formatge – Pernil dolç – Xoriço  (Grans*) 3,00 € 

Fuet – Tonyina – Formatge – Pernil dolç – Xoriço (Mitjans*) 2,40 € 

Fuet – Tonyina – Formatge – Pernil dolç – Xoriço (Petits*) 1,50 € 

Llonganissa - Botifarra negra o blanca - Catalana - Pernil païs (Grans*) 3,00 € 
Llonganissa - Botifarra negra o blanca - Catalana - Pernil païs (Mitjans*) 2,40 € 
Llonganissa - Botifarra negra o blanca - Catalana - Pernil païs (Petits*) 1,50 € 
Pernil ibèric (Gran*) 4,50 € 
Pernil ibèric (Mitjà*) 3,60 € 
Pernil ibèric (Petit*) 2,25 € 

Entrepans calents 
Frankfurt – Bikini – Bikini de sobrassada 2,50 € 
Truita francesa (Gran*) 2,80 € 
Truita francesa (Mitjà*) 2,25 € 
Truita francesa (Petit*) 1,40 € 
Hamburguesa – Botifarra – Bratwurst - Bistec 3,50 € 
Salsitxes - Llom - Llom amb formatge - Truita patates (Gran*) 3,50 € 
Salsitxes - Llom - Llom amb formatge - Truita patates (Mitjà*) 2,80 € 
Salsitxes - Llom - Llom amb formatge - Truita patates (Petit*) 1,75 € 
Pollastre, enciam maionesa i tomàquet – Bacon amb formatge (Gran*) 3,50 € 
Pollastre, enciam maionesa i tomàquet – Bacon amb formatge (Mitjà*) 2,80 € 
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Pollastre, enciam maionesa i tomàquet – Bacon amb formatge (Petit*) 1,75 € 
Tapes 

Olives farcides  – Patates xips 1,20 € 

Fuet – Formatge manxec – Seitons – Patates braves 2,70 € 

Truita de patata – Bunyols 2,70 € 
Truita de bacallà o bolets 2,90 € 
Croquetes, formatge, pernil o bacallà 3,10 € 
Calamars - Bombes 3,20 € 
Gambes 4,20 € 
Pinxo 1,00 € 

Dinars 
Plats combinats 6,50 € 
Entrepà del dia (mitjà)  i beguda 3,00 € 
Cafè amb llet i pasta 1,90 € 
Cafè amb llet i mini entrepà 2,20 € 

Bolleria 
Xocolata amb xurros 2,25 € 

Croissants - Donuts de xocolata - Ensaimada - Canya - Xurros 1,00 € 

Magdalena - Donut  0,90 € 
  

* Entrepans   

Gran 
Mitja 
baguet 

Mijtà 1/3 baguet 
Petit 1/4 baguet 

Mini 
A 
determinar 

 
4. PREUS PÚBLICS ÀREES DE SANITAT I GENT GRAN, I POLÍTIQUES 
SOCIALS  
 
Àrea de Polítiques Socials 
Cessió equipaments  

 

Aula Polivalent carrer Cardedeu     Dia laborable  Festiu 
1 hora         32,83   46,90 
D’1 a 4 hores       28,17   42,23 
De 4 a 8 hores       25,81   39,87 
Més de 8 hores      18,78   32,83 
 
Les entitats incloses en el Registre d’entitats de l’Àrea gaudiran d’aquest espai 
gratuïtament per realitzar les activitats relacionades amb l’associació. 
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Revisió Visual:  27,55€ 
 
Àrea de Sanitat i Gent Gran 
Cessió equipaments  

 

Sala polivalent Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista 
Mig dia: 70,34 
1 dia sencer: 140,65 
  
Les entitats incloses en el Registre d’entitats de l’Àrea gaudiran d’aquest espai 
gratuïtament per realitzar les activitats relacionades amb l’associació. 
 
Àrea de Sanitat i Gent Gran 
Excursions gent gran:  3,25 euros 
(Aquest preu no inclou els possibles àpats que es realitzin durant la sortida).   

 
5. PREU PÚBLIC PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS, ACTES 
DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT, CERIMÒNIA CIVIL D’IMPOSICIÓ 
DE NOMS ALS NOUNATS, I SIMILARS 
 
Sala de Plens de l’edifici de l’Ajuntament o altres estances municipals. S’exceptua el 
Jutjat de Pau de Les Franqueses del Vallès.  
 
A) Casaments que celebri l’alcalde o regidor, durant jornada laboral (dilluns a divendres 
no festius): 83,80 € 
 
B) Casaments que celebri l’alcalde o regidor, durant jornada no laboral (dissabtes, 
diumenges i festius):  115,10 € 
 
L’obligació de pagament del preu públic neix des que es sol·liciti la realització dels 
serveis previstos portant-se a terme la reserva del lloc a la data que s’estableixi. 
 
Si arribada la data de la celebració aquesta no es porta a terme per causes imputables als 
sol·licitants o als contraents, no correspondrà la devolució del preu públic, excepte que 
s’avisi amb una antelació mínima de 20 dies naturals cas en el qual es retornarà el 50% 
de la quota. 
 
6. ALTRES PREUS PÚBLICS  
 
• Placa de gual extraviada: 6,80 € 
• Carnets PIJ (alberguista, estudiant, internacional, jove,...) els que marca la 

Generalitat per a cada exercici 
• Caminada popular 6,55 € 
• DVD documental “Bellavista, ple de vida!” 3,55€ (IVA inclòs) 
• Llibre de receptes amb plats cuinats amb mongetes del ganxet: 10,20 € (IVA inclòs)  
• Lloguer carpa de Llerona 
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1 hora 70,70 € 

Matí o tarda (màx. 5 h) 227,20 € 

Tot el dia (màx. 8 h) 302,95 € 
 


