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ACORD REGULADOR GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
CAPÍTOL I. FONAMENTS DE DRET
Article 1 A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL), aquest acord regula els preus públics establerts per l'Ajuntament de
Torelló.

CAPÍTOL II. CONCEPTE I FET IMPOSABLE
Article 2.1. Tindran la consideració de preu públic les contraprestacions que se satisfacin
per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives o de competència
municipal quan es donin les següents circumstàncies:
A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal:
- Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentaries.
- Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida
privada o social del sol·licitant.
B) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a favor del
sector públic, segons la normativa vigent.
Article 2.2. El fet imposable de cada supòsit de subjecció està descrit en l’annex adjunt al
present acord regulador.

CAPÍTOL III OBLIGATS DE PAGAMENT
Article 3. Estaran obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis
o activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus públics.

CAPÍTOL IV. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
Article 4.1. L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
Article 4.2 . Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en els apartats
anteriors, però consignat en el pressupost les donacions oportunes per a la cobertura de
la diferència resultant.
CAPÍTOL V. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Article 5.1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei
o la realització de l’activitat.
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Article 5.2 . Quan, per causes no imputables a l’obligat al pegament del preu públic, el
servei o activitat no es presti o desenvolupa, es procedirà a la devolució de l’import
corresponent, previ informe del cap de l’àrea corresponent.

CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article.6 Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una
memòria o estudi econòmic-financer dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats
derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que
s’hagin pres com a referència.

CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT
Article 8. Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es faran
públics al tauler d’edictes de la casa de la vila i a la recepció dels centres o llocs on es
presti el servei. Anualment es publicaran els preus públics vigents, que regiran a partir de
l’1 de gener de l’any següent.

CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Article 9è. L’òrgan o organisme delegats podrà preveure, si és el cas, l’exigència
anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu que s’ha de satisfer, que podrà ser
simultani amb l’exigència de fiança per respondre dels danys i perjudicis que es prevegi
que puguin causar-se amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.

CAPÍTOL X. LIQUIDACIÓ
Article 10.1. Els preus públics es podran liquidar pel règim d’autoliquidació, en efectiu en
el moment del seu lliurament i recepció o per domiciliació bancària segons correspongui.
Article 10.2. Els preus públics s’exigiran d’acord amb el procediment previst per a fer
efectius els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.

DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s’estarà al que determini la regulació
concreta establerta per a cada preu públic, a l’ordenança fiscal general de gestió,
recaptació i inspecció, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 25/1998, de 13 de juliol,
de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic i altres disposicions concordants.
Segona: El present acord, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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ACORD REGULADOR NÚM 1 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic a satisfer per a la utilització de la
deixalleria municipal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de la deixalleria municipal
per l’aportació de residus que suposin un cost de tractament i/o transport per a la
deixalleria. En la taula annexa d’aquest acord regulador estan descrits els tipus de
residus que suposen aquest cost.

Article 3. Obligats al pagament
1. Són obligats al pagament les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 178 de desembre, general tributària (LGT)
que siguin titulars d’oficines, comerços o serveis (impremtes, pintors, tallers
d’automòbils, fusters, etc.) que en l’exercici de la seva activitat facin ús d’aquest servei.
Els industrials només podran abocar els residus en les quantitats màximes establertes
en l'Annex I del present acord regulador.
2. El criteri per diferenciar els particulars dels altres usuaris subjectes a aquest preu
públic és l’entrada del tipus de vehicle. S’entenen particulars les persones que duguin
els residus en turismes (llevat que es demostri el contrari). Els conductors de furgonetes
fins a 3.500 kg hauran de demostrar que és d’ús particular.
3. En tot cas, els usuaris de turismes que portin materials d’un mateix tipus en una
quantitat superior als límits de la taula annexa, els serà aplicable el mateix règim tarifari
que als procedents de comerços, oficines o serveis.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació de pagament neix en el moment en què s’aporten a la deixalleria de Torelló
els residus esmentats en l’annex d’aquest acord regulador.

Article 5. Quantia
L’import dels preus públic que cal satisfer són les que s’indiquen en la taula annexa
d’aquest acord regulador als que s’hi afegirà l’IVA que correspongui en cada cas.

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
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Les tarifes d’utilització de la deixalleria municipal es meritaran a l’entrada de la instal·lació
municipal i el gestor del servei haurà de lliurar per compte de l’ajuntament, el document
acreditatiu del pagament realitzat. El gestor controlarà informàticament els kg o unitats
portades per cada usuari per poder liquidar els preus públics.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ANNEX I
A continuació es presenta la proposta de limitacions mensuals de quantitats de residus
aportables, així com els preus públics aplicables:
DEIXALLERIA DE TORELLÓ – LIMITACIONS I PREUS PÚBLICS
RESIDU

LÍMIT MÀXIM KG.

€/KG. TOTAL

400 Kg

0,05 €

GRATUÏT

GRATUÏT

60 Kg

0,05 €

VIDRE ENVÀS

GRATUÏT

GRATUÏT

PAPER CARTRÓ

GRATUÏT

GRATUÏT

FERRALLA

GRATUÏT

GRATUÏT

60 Kg

0,19 €

FUSTA

250 Kg

0,07 €

VOLUMINÓS

300 Kg

0,19 €

5 Kg

0,23 €

GRATUÏT

GRATUÏT

CINTES I CD’S

5 Kg

0,32 €

FILTRES D’OLI

2 Kg

0,44 €

FOTOLITS

2 Kg

0,46 €

TÒNERS

2 Kg

0,36 €

AEROSOLS BUITS

5 Kg

1,45 €

TERRES CONTAMINADES

1 Kg

0,39 €

DISSOLVENTS HALOGENATS

5 Kg

1,16 €

ENVASOS BUITS CONTAMINATS

5 Kg

0,91 €

20 Kg

0,65 €

VARIS TPA

5 Kg

1,98 €

FITOSANITARIS I PLAGUICIDES

5 Kg

1,70 €

RUNA
RESTES VEGETALS
VIDRE PLA

PLÀSTIC DUR

OLIS LUBRICANTS SENSE HALÒGENS
OLIS VEGETALS

SÒLIDS I PASTOSOS AMB DISSOLVENT
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REACTIUS DE LABORATORI
FIBROCIMENT

5 Kg

1,72 €

PROHIBIT

PROHIBIT

ACORD REGULADOR NÚM. 2 PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA
SALA DE TELECOMUNICACIONS SITUADA A L’EDIFICI DE LA
COOPERATIVA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per la utilització de la sala de
telecomunicacions situada a l’edifici de la Cooperativa.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de la sala de
telecomunicacions dins l’edifici de la Cooperativa (C. Cooperativa, 1 – 08570 Torelló) per
part de les companyies operadores, distribuïdores o comercialitzadores de
telecomunicacions.

Article 3. Obligats al pagament
Són obligats al pagament d’aquest preu públic, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària (LGT) que siguin operadors, distribuïdors,
comercialitzadors de telecomunicacions i utilitzin la xarxa d’infraestructures propietat de
l’Ajuntament per prestar els serveis de telecomunicacions.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació de pagament neix en el moment en què s’autoritzi l’accés a infraestructures
municipals susceptibles d’allotjar una xarxa pública de comunicacions mitjançant fibra
òptica.

Article 5. Quantia
L’import del preu públic que cal satisfer és una tarifa única, que varia en funció dels
operadors que hi accedeixin.
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Ocupació d’un bloc de superfície 2 m2 de local per instal·lar un armari de comunicacions
tipus RACK de 2 metres d’alçada i 1x1 m² de base i la utilització d’una potència màxima
d’un Kw per empresa operadora:
a) Per un sol operador, per any........................................................................... 4.081,86 €
b) Per més d’un operador, per any..................................................................... 2.732,33 €
A aquests imports caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui.
(La superfície no ocupada per l’armari i que s’inclou en el preu del lloguer, és l’espai que
s’haurà de deixar entre armaris, per poder accedir lateralment al RACK).
El cost d’adquisició i instal·lació de l’armari anirà a càrrec de l’empresa sol·licitant.
Els armaris RACK que s’hi instal·lin aniran destinats únicament a serveis de
telecomunicacions i en cap cas s’utilitzarà per cap CPD (servidors, etc.)

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
Per la prestació d'aquest servei aquest preu públic s'exigirà mitjançant la presentació de
rebuts per semestres naturals vençuts en el compte bancari en què domiciliïn el seu
pagament les empreses operadores, distribuïdores o comercialitzadores de serveis de
telecomunicacions. La domiciliació s’ha de realitzar mitjançant la presentació a les oficines
municipals, del model-full creditor aprovat per l’Ajuntament, degudament omplert.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta
el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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ACORD REGULADOR NÚM. 3 PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE
DOCUMENTS OBSOLETS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per la venda de documents
obsolets.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la venda de documents obsolets
provinents del servei de biblioteca municipal.

Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques adquireixin
documents obsolets provinents del servei de biblioteca municipal.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar l’adquisició del document
obsolet corresponent i serà liquidat i fet efectiu en el moment de l’entrega del mateix.

Article 5. Quantia.
Preu públic per la venda de documents obsolets.
Article obsolet
Llibres
Revistes
CD
DVD

Preu públic
2,88 €
0,96 €
1,65 €
1,65 €

A aquests preus s’hi afegirà l’IVA corresponent.

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Els interessats escolliran el document que vulguin entre els disponibles, pagaran el preu
públic en efectiu i se’ls lliurarà un rebut de l’import satisfet.
Un cop realitzat el pagament no es farà cap devolució, de cap import, sota cap concepte.
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Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 4 PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DEL TEATRE CIRVIANUM
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per la utilització privativa del Teatre
Cirvianum.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització privativa del Teatre Cirvianum
(Pl. Nova, 10 – 08570 Torelló).

Article 3. Obligats al pagament
Són obligats al pagament d’aquest preu públic, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària (LGT) que vulguin utilitzar privativament el Teatre
Cirvianum.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
El naixement de l'obligació del pagament és en el moment de la sol·licitud de la utilització
privativa del Teatre Cirvianum i es farà el pagament per autoliquidació.

Article 5. Quantia
a) Preus:
1- Per la utilització privativa de l’espai del Teatre
- Actes amb entrada gratuïta, per sessió:
- Actes amb cobrament d’entrada, per sessió:

Import preu
públic *
837,18€
1.674,36€
10

2- Per la utilització privativa de l’espai del vestíbul
- Actes amb entrada gratuïta, per sessió:
- Actes amb cobrament d’entrada, per sessió:

Import preu
públic *
361,04€
837,18€

3- Per la utilització privativa de l’espai del Teatre Import preu
mentre es mantingui restriccions d’aforament públic *
superior o igual al 50% en virtut d’una norma d’àmbit
estatal o autonòmic
- Actes amb entrada gratuïta, per sessió:
586,03€
- Actes amb cobrament d’entrada, per sessió:
1.172,05€
*A aquests preus s’hi afegirà l’IVA corresponent.
a) Estaran exempts les entitats socioculturals locals, i les escoles municipals i centres
d’ensenyament pre-escolar, primària i secundària del municipi, en la primera
utilització que es faci del Teatre en un any natural, sempre que la utilització sigui
per un acte gratuït.
b) Gaudiran de reduccions sobre el preu d’utilització privativa del Teatre quan
l’organització dels espectacles la realitzin:
a. Entitats socioculturals locals, les escoles municipals i centres
d’ensenyament pre-escolar, primària i secundària del municipi, la reducció
serà del 70% a partir de la segona utilització de l’any natural.
b. Entitats o persones privades locals que, tant els mateixos actes com
l’organitzador, estiguin dedicats a l’ensenyament o la difusió pedagògica de
les arts escèniques, la reducció serà del 50%
c. Altres entitats socioculturals, la reducció serà del 40%.
c) Una segona sessió en un mateix dia per part del mateix sol·licitant, sigui la mateixa
activitat o diferent, gaudirà d’una reducció del 50% del preu públic que li
correspongui.

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Els interessats sol·licitaran l’ús privatiu del Teatre Cirvianum i realitzaran el pagament per
autoliquidació. Un cop fet el pagament es tramitarà l’expedient i la corresponent
autorització.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta
el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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ACORD REGULADOR NÚM. 5 PREU PÚBLIC DE CURSOS DEL SERVEI DE
FORMACIÓ
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL) i el Reglament regulador de la prestació del servei municipal de formació,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per als cursos del servei de formació que
realitzi.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la realització de cursos del servei de
formació.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que es
beneficiïn dels serveis o les activitats pels quals s’hagin de satisfer. En aquest cas seran
les que es matriculin a un curs del servei de formació.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació de pagar els preus públics neix des que s’inicia la prestació del servei o la
realització de l'activitat.
En aquest supòsit el pagament es realitzarà prèviament a la formalització de la matrícula
a un curs de formació, que no es tramitarà en cap cas, si no s’ha pagat prèviament per
autoliquidació.

Article 5. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquest acord regulador, serà el següent, per a
cadascun dels diferents cursos:
Preu públic cursos:
Hores lectives cursos
1 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60

Preu Públic
5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €

Preu públic curs manipulació d’aliments 10€.
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Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Mitjançant autoliquidació, abans de la formalització de la matrícula del curs corresponent,
l’interessat farà el pagament del preu públic. Un cop realitzat el pagament, es procedirà a
realitzar la matrícula del curs que es vulgui realitzar. En el document de matrícula hi
figurarà: nom i cognoms de la persona que es matricula, DNI, adreça, telèfon, adreça
electrònica, curs al que es matricula, import pagament previ i data de formalització de la
matrícula.
Un cop realitzat el pagament, només es podrà sol·licitar la devolució del preu públic si el
curs s’ha anul·lat per causes atribuïbles a l’Ajuntament.
Si per alguna raó hi hagués un impagament, aquest seguiria les normes establertes en el
Reglament General de Recaptació, com a ingrés de dret públic.

Article 7. Exempcions
Estaran exempts del pagament dels preus públics recollits en el present acord regulador,
les persones físiques que estiguin en situació d’atur i constin donades d’alta en el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i en el Servei Local d’Ocupació (SLO-Xarxa Xaloc).
Aquesta situació s’acreditarà aportant el document DONO, conforme s’està donat d’alta al
SOC i es comprovarà que s’estigui donat d’alta a la Xarxa Xaloc del SLO.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 6 PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIO
HORTS SOCIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), i segons el Reglament regulador dels horts socials de Torelló, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per a la utilització dels Horts Socials de l’Ajuntament
de Torelló.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització dels Horts Socials de
l’Ajuntament de Torelló.
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Article 3. Obligats al pagament
Seran obligats al pagament els adjudicataris de l’ús de parcel·les del servei municipal
d’horts socials de Torelló, que podran ser persones físiques (usuaris privats) o entitats o
institucions amb finalitats pedagògic, terapèutic, social o ambiental (entitats i institucions).
Els usuaris privats podran optar a l’adjudicació d’una única parcel·la del servei municipal
d’horts socials. No obstant, les entitats i institucions podran optar a més d’una parcel·la en
funció de la disponibilitat i la proposta realitzada en el projecte presentat.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
El naixement de l'obligació del pagament és en el moment en què s’atorgui la llicència d’ús
privatiu de cadascun dels horts a cadascun dels adjudicataris .

Article 5. Quantia
Tarifes
Horts per a usos particulars
Horts per a usos d’entitats

€/any
50,00
100,00

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Un cop adjudicada la llicència d’ús de la parcel·la d’un hort social, quedaran obligats a
satisfer el preu públic establert en el present acord regulador mitjançant rebut domiciliat.
La manca de pagament de l’esmentat preu públic dins el termini establert per a la seva
realització, facultarà a l’Ajuntament per a la seva exigibilitat per la via de constrenyiment,
de conformitat amb la Llei general tributària i la demés normativa de desenvolupament,
sens perjudici de la potestat de revocació de la llicència que té l’Ajuntament de conformitat
amb el Reglament regulador dels horts socials de Torelló.
Article 7. Exempcions
Estaran exempts del pagament dels preus públics recollits en el present acord regulador,
les entitats del tercer sector a qui se’ls hi pressuposa menor capacitat econòmica i als
usuaris que justifiquin ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent, en
el moment de la sol·licitud.
Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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ACORD REGULADOR NÚM. 7 PREU PÚBLIC LLOGUER ESPAI VIVER
D’EMPRESES DE SERVEIS DE TORELLÓ
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), i segons el Reglament regulador del viver d’empreses de serveis de Torelló,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per al lloguer de l’espai del viver d’empreses
de serveis de Torelló.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic el lloguer de l’espai del viver d’empreses
de serveis de Torelló.

Article 3. Obligats al pagament
Seran obligats al pagament els usuaris del servei del viver d’empreses de serveis de
Torelló, segons els tipus definits en el seu propi reglament:
-

Tipus 1: empreses de nova creació fins a 3 anys de vida.
Tipus 2: emprenedors que necessiten un espai on poder desenvolupar el contingut
del negoci abans de constituir l’empresa (ja sigui autònoms, diferents formes
societàries). El termini per constituir serà màxim de 12 mesos.
Tipus 3: persones contractades per compte aliè que teletreballen o ciutadans que
necessiten d’un espai (per exemple estudiants, escriptor/a...)

Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
El naixement de l'obligació del pagament serà en el moment de la formalització del
corresponent conveni per a ser usuari del viver d’empreses de serveis de Torelló.

Article 5. Quantia

1r any
2n any
3r any
4t any
5è any

Usuaris
tipus 1 i 2

Usuaris
tipus 3

40 €/mes
80 €/mes
120 €/mes
160 €/mes
160 €/mes

120 €/mes
120 €/mes
120 €/mes
120 €/mes
120 €/mes

A aquests preus s’hi afegirà l’IVA corresponent.

15

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Un cop formalitzat el conveni d’utilització de l’espai del viver d’empreses de serveis de
Torelló, quedaran obligats a satisfer el preu públic establert en el present acord regulador
mitjançant rebut domiciliat.
La manca de pagament de l’esmentat preu públic dins el termini establert per a la seva
realització, facultarà a l’Ajuntament per a la seva exigibilitat per la via de constrenyiment,
de conformitat amb la Llei general tributària i la demés normativa de desenvolupament,
sens perjudici de perdre la condició d’usuari, en el cas que la manca de pagament de les
tarifes establertes sigui durant un període igual o superior a 3 mesos, segons el reglament
regulador del viver d’empreses de serveis de Torelló.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 8 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES, ASSISTÈNCIA
ECONOMICA-COMPTABLE I INFORMES DE VALORACIÓ I
DICTÀMENS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), l’Ajuntament de Torelló estableix el preu públic per la prestació del servei
d’assistència tècnica en la redacció de projectes i assistència econòmica-comptable i
elaboració d'informes de valoració i dictàmens.

Article 2. Fet imposable
Es regula la prestació del servei de preparació de projectes elaborats pels serveis
d’Arquitectura i Enginyeria i assistència econòmica-comptable i elaboració d'informes de
valoració i dictàmens de l’Ajuntament de Torelló, en base a les peticions dels usuaris
beneficiaris i a la resolució de l’Ajuntament d’atorgament de l’ajuda o servei.
Article 3. Obligats al pagament
Seran obligats al pagament del preu públic els usuaris que es beneficiïn de la prestació del
servei objecte d’aquest acord regulador.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
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El naixement de l'obligació del pagament del preu públic s’acreditarà en el moment que es
lliuri el projecte a l’usuari o es presti el servei/hora o s'elabori l'informe de la valoració o
dictamen.

Article 5. Quantia
5.1 La quantia del preu públic regulat en aquest acord regulador es calcularà prenent com
a referència els darrers barems orientatius d’honoraris de col·legi oficial d’arquitectes i del
col·legi d’enginyers de camins, canal i ports de Catalunya, actualitzats amb IPC.
5.2 En el cas d’assistència econòmica-comptable, el preu serà 30€/hora.
5.3 Els informes de valoració o dictàmens el preu serà de 36€/hora
Als preus públics calculats, s’hi afegirà l’Impost sobre el Valor Afegit, vigent en cada
moment, excepte en el cas del que el servei sigui requerit per una altra administració.

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
El preu públic pel servei d’assistència tècnica en la redacció de projectes, assistència
econòmica-comptable i informes de valoració i dictàmens serà satisfet en el moment de
presentació, a l’usuari obligat a realitzar-lo, de la corresponent liquidació
Quan el preu públic no s’hagi satisfet en el venciment que li correspongui, l’Ajuntament pot
exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 9 PREU PÚBLIC SERVEIS FUNERARIS
GESTIONATS PER SERVEIS FUNERARIS XICOY SL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), i segons el Reglament regulador del cementiri municipal de Torelló, aquest
Ajuntament estableix el preu públic pels serveis funeraris gestionats per Serveis Funeraris
Xicoy, SL.

Article 2. Fet imposable
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Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic els serveis funeraris gestionats per
Serveis Funeraris Xicoy SL

Article 3. Obligats al pagament
Seran obligats al pagament els usuaris dels serveis funeraris gestionats per Serveis
Funeraris Xicoy SL.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
El naixement de l'obligació del pagament serà en el moment de la utilització dels serveis
funeraris gestionats per Serveis Funeraris Xicoy SL.

Article 5. Quantia
Capelles i sales:
Descripció del servei, espai i/o material
Import en €
Capella amb sala de vetlla, 24 hores, i llibre
335,00
Capella, cada fracció de 3 hores d’excés
37,00
Drets sala embalsamar (si es realitza el
64,00
tanatori)
Sala multiconfessional
164,00

Inhumació i incineració:
Descripció del servei
Import en €
Inhumació i tapiar nínxol nou amb placa de formigó
115,00
Inhumació, tapiar i ordenació de nínxol vell
185,00
Inhumació a terra (obrir i tapar rasa)
210,00
Trasllat de restes dins cementiri (obrir i tapar dos nínxols)
320,00
Trasllat de restes a la fossa comú (obrir i tapar un nínxol)
163,00
Incineració de cadàver
456,00
Incineració de restes
245,00
Extreure interior de zenc per incinerar
47,00
A les tarifes anteriors s’hi afegirà l’IVA corresponent.

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Les tarifes d’utilització dels serveis funeraris gestionats per Serveis Funeraris Xicoy SL es
meritaran en el moment d’utilització del servei a l’empresa adjudicatària que gestioni el
servei, que haurà de lliurar per compte de l’ajuntament, el document acreditatiu del
pagament realitzat.

Disposició final
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El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 10 PREU PÚBLIC PEL LLOGUER D’ESPAIS
D’EXPOSICIÓ DEL MUSEU DE LA TORNERIA DE LA VALL DEL GES

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic pel lloguer d’espais d’exposició
del museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic el lloguer dels espais d’exposició del
Museu de la Torneria de la Vall del Ges.

Article 3. Obligats al pagament
Són obligats al pagament d’aquest preu públic les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària (LGT) que vulguin llogar els espais d’exposició del Museu de la Torneria de la Vall
del Ges.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
El naixement de l'obligació del pagament és en el moment de la sol·licitud de lloguer dels
espais d’exposició del Museu de la Torneria de la Vall del Ges.

Article 5. Quantia
Preu públic per ocupació del vestíbul del primer pis:
Per a empreses .................................................................................100,00€
Per a entitats sense ànim de lucre ......................................................gratuït
Al preu que s’indica s’hi afegirà l’IVA que correspongui.
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Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Els interessats sol·licitaran el lloguer dels espais d’exposició del Museu de la Torneria de
la Vall del Ges i realitzaran el pagament per autoliquidació. Un cop fet el pagament es
tramitarà l’expedient i la corresponent autorització.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta
el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 11 PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE
PRODUCTES EN EL MUSEU DE LA TORNERIA DE LA VALL DEL GES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per la venda de productes en el
Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la venda de productes en el museu de la
Torneria de la Vall del Ges.

Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que
adquireixin productes en el museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar l’adquisició del producte
corresponent i serà liquidat i fet efectiu en el moment de l’entrega del mateix.
Article 5. Quantia

Producte

Import en €
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Baldufa de boix
Baldufa de roura
Baldufa de faig
Mà de morter i cullera, de boix
Canonet de posar agulles de cosir i ou de sargir, de boix
Didal de boix, natural o de colors
Encaix de boles o cilindres de colors
Encaix de cubs de colors
Clauers
Baldufa expositor gran de vern
Baldufa de faig núm. 2
Baldufa de faig núm. 4 i baldufa turca
Baldufa de boix núm. 4
Trampitxol de boix, Io-ió, avió petit, cotxe petit, xiulet i mini carraca
Arquitectura colors
Tàngram colors
Tres en ratlla
Bitlles forma soldat
Bitlles color taronja
Paquet de 12 baldufes
Pigot
Escalador, sonall i trencanous
Saltador de corda i carraca
Passa anelles
Círcol de fusta i bastó i arrossegall de roda
Diàbolo
Bitlla especial núm. 31
Escacs Stauton natural o caoba
Joc de dames
Joc del solitari de boles de fusta de fiag

5,79
4,13
2,48
2,48
1,65
0,83
4,13
4,96
0,83
20,66
1,65
2,48
4,13
0,83
12,40
4,13
3,31
4,96
6,61
12,40
5,79
2,48
1,65
4,96
6,61
4,13
37,19
33,06
28,93
9,92

A aquests preus s’hi afegirà l’IVA corresponent.
Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Els interessats escolliran el producte que vulguin entre els disponibles, pagaran el preu
públic en efectiu o targeta i se’ls lliurarà un rebut de l’import satisfet.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 12 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DE CONDUCCIONS SOTERRÀNIES SUSCEPTIBLES DE
PASSAR-HI FIBRA ÒPTICA
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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL) i l’article 37.7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la utilització privativa de conduccions
soterrànies susceptibles de passar-hi fibra òptica.
Article 2. Fet imposable
Es defineix el fet imposable d’aquest preu públic, la utilització de les conduccions
soterrànies susceptibles de passar-hi fibra òptica.

Article 3. Obligats al pagament.
Són obligats al pagament d’aquest preu públic, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que siguin operadors, distribuïdors, comercialitzadors de telecomunicacions i
utilitzin les conduccions soterrànies propietat de l’Ajuntament per prestar els serveis de
telecomunicacions.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació del pagament d’aquest preu públic neix en el moment en què s’autoritzi per la
utilització de les conduccions soterrànies propietat de l’Ajuntament susceptibles d’allotjar
una xarxa de comunicacions mitjançant fibra òptica. En cas que l’acord d’autorització no
coincidís amb l’any natural, la liquidació del preu públic es farà per mesos naturals sencers.

Article 5. Quantia
a) Conduccions soterrànies de fibra òptica tipus B (doble tub de
125 en zona de casc antic). Per metre lineal a l’any ............................. 1,7450 €
b) Conduccions soterrànies de fibra òptica tipus A (tritub en zona
rural). Per metre lineal a l’any ................................................................. 0,4419 €
c) Conduccions soterrànies de fibra òptica tipus A (tritub en zona
urbana). Per metre lineal a l’any ............................................................. 0,7758 €
A aquests imports caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui.

Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Aquest preu públic s’exigirà mitjançant la presentació d’un rebut cada any natural vençut
en el compte bancari facilitat per l’empresa operadora, distribuïdora o comercialitzadora de
serveis de telecomunicacions. La domiciliació bancària s’ha de realitzar mitjançant la
presentació a les oficines municipals, del model-full crèdit aprovat per l’Ajuntament,
degudament omplert.
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Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

ACORD REGULADOR NÚM. 13 PREU PÚBLIC PER L’EMISSIÓ DE
FALQUES PUBLICITÀRIES I PATROCINI DE PROGRAMES A L’EMISSORA
MUNICIPAL "RADIO ONA".
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles del 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), s’estableix el preu públic per l’emissió de falques publicitàries i patrocini de
programes a l’emissora municipal "Ràdio Ona".

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’emissió de falques publicitàries i patrocini
de programes a l’emissora municipal “Ràdio Ona”.

Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest acord regulador, els que es
beneficiïn dels serveis de l’emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a
l’emissora municipal de Ràdio Ona.
Article 4. Naixement de l’obligació del pagament
El naixement de l'obligació del pagament serà en el moment de la signatura del contracte,
que figura com a annex el present acord regulador, en el que s’especifica: el nom, adreça
fiscal i número d’identificació fiscal del subjecte passiu, el número de falques diàries i data
i inici d’aquestes emissions, així com el text de la falca, el preu total i la forma i data de
pagament i la data de signatura d'aquest.

Article 5. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en el present acord regulador serà la fixada en les
tarifes incloses en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis.
2. Les tarifes d'aquest preu públic expressades en euros seran les següents:
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A) Per l’emissió de falques publicitàries de durada màxima de 30 segons cada una:
a) Preu per emissions individuals (alternades o consecutives):
- D'1 a 20 emissions/contracte/emissió ......................................................... 2,50 €
- De 21 a 50 emissions/contracte/emissió .................................................... 1,84 €
- De 51 a 100 emissions/contracte/emissió .................................................. 1,79 €
- De 101 a 150 emissions/contracte/emissió ................................................ 1,74 €
- De 151 a 200 emissions/contracte/emissió ................................................ 1,69 €
b) Per cada segon de publicitat extra .......................................................... 0,38 €
c) Durant la campanya de Carnaval, festa Major i Nadal els preus s’incrementaran
un 5 %
B) Pel patrocini de programes:
a) Patrocini dels senyals horaris:
De dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 4 a 8 (10 emissions diàries), 1 falca just després
dels senyals horaris i 1 falca genèrica amb horari a escollir durant el dia, al mes
250,00 €.
b) Patrocini oficial d’un programa diari:
Per set emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada, una
emissió a la sortida i tres emissions durant el programa, dos anuncis promocionals
diaris del programa amb cua 10” de l’establiment, al mes 304,17 €.
c) Patrocini d'un programa setmanal:
Per tres emissions diàries, un dia a la setmana amb una emissió a l’entrada, una
emissió durant el programa i una emissió a la sortida de 40 segons com a màxim, i
una falca promocional del programa, al mes 60,83 €.
d) Patrocini d’una secció diària:
Per tres emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada, una
emissió a la sortida i una emissió durant les pauses del programa de 40 segons
com a màxim, al mes 101,30 €.
e) Patrocini d’una secció setmanal:
De dilluns a divendres, o en cap de setmana, amb una emissió a l’entrada i a la
sortida de l’emissió i una falca durant les pauses del programa de 40 segons com
a màxim, al mes 20,26 €.
e) Patrocini d'un programa especial:
Patrocini d'un sol programa especial (Carnaval, Sant Jordi, Rocaprevera, Festa
Major...) amb una emissió a l’entrada i a la sortida de l’emissió, una falca genèrica
al mig i una cua al final de la falca promocional del programa, per cada patrocini
15,32 €.
C) Per la creació, disseny i enregistrament de la falca:
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a) Si es porta la falca gravada i a punt de programar es fixa un preu únic de 3,22 €
b) Si es demana amb un mínim de set dies abans de la seva emissió es fixa un
preu únic de 19,36 €.
c) Si es demana amb menys de set dies abans de la seva emissió es fixa un preu
únic de 30,82 €.
D) Per la inserció de banners al web:
a) A partir de l’emissió de 150 falques publicitàries es donarà l’opció d’incorporar un
banner en portada 125x75px aprox. Sense cap cost addicional.
b) Quan es vulgui complementar la contractació de falques publicitàries amb un
banner en portada 125x75px aprox. al web durant els dies que duri l’emissió
s’incrementarà el preu en 10,00 € per setmana.
c) Per la inserció d'un banner en portada 125x75px aprox. sense emissió de falques
publicitàries complementàries es fixa un preu únic de 20,00 € per setmana.
E) Per la venda de cròniques:

Cròniques sense tall de veu
Cròniques amb tall/s de veu
Reportatge (fins a 2 talls de veu)
Reportatge amb més de 2 talls de veu

Euros
13,00
18,00
20,00
36,00

Als preus fixats en el present quadre de tarifes s'hi afegirà l'IVA corresponent.
F) Per la participació en la localització i copresentació de programes: 90,00€, més l’IVA
corresponent.
Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
El pagament de l'esmentat preu públic s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies de la
data de signatura del contracte publicitari i en tot cas abans de la data d’emissió de les
falques. En el cas dels abonaments mensuals serà obligatòria la domiciliació bancària i els
rebuts seran presentats al cobrament la setmana anterior a l'inici del mes contractat.
Article 7. Exempcions i bonificacions.
1. Gaudiran d’una exempció de 2.000 falques l’Associació de comerciants de Torelló,
dintre les actuacions incloses en el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, que posarà
a disposició dels seus associats, com a foment a l’interès públic comercial.
2. Gaudiran del 50% de bonificació sobre els preus especificats en l'article 5 d'aquest
acord regulador les entitats, públiques o privades, que realitzen activitats sense finalitat
de lucre i estiguin registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Torelló.
3. Gaudiran de bonificació sobre els preus especificats en l’article 5 d’aquest acord
regulador, els següents contractes:
- Contractes de 3 a 5 mesos, 5% de descompte.
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-

Contractes de 6 a 11 mesos, 10% de descompte.
Contractes fins a 12 mesos, 15% de descompte.

4. Gaudiran d’exempció del preu especificat en l’apartat C) de l’article 5 d’aquest acord
regulador el primer enregistrament per aquells contractes de durada igual o superior a 3
mesos.
5. Gaudiran d’exempció sobre els preus fixats a l’article 5 d’aquest acord regulador els
anunciants amb els quals existeixi un acord d’intercanvi publicitari.

Disposició final
El present acord regulador, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX

CONTRACTE PER A L’EMISSIÓ DE FALQUES PUBLICITÀRIES, PATROCINI DE
PROGRAMES I GRAVACIONS

Data contracte:
Número per a control intern:

Subjecte passiu:
NIF:
Nom:
Carrer:
Població:
Tel.
Responsable:
DNI Responsable:

Número de contracte:
Tipus Contracte:
Concepte:

Dades econòmiques:
Preu

Increment 25%
escollir Hora

Dades del/s pagament/s:

Núm. rebut

Venciment

Descompte
50%

Gravació

Base Imposable

21% IVA

IMPORT

Forma de pagament:

Import rebut

Dades bancàries:
Caixa/Banc:

Núm. de compte:

Nom titular del cc/llibreta:

Data emissió del primer rebut:

Els sotasignants s’obliguen a respectar el present contracte, que es regula mitjançant l’acord regulador del preu
públic per l’emissió de falques publicitàries, patrocinis i gravacions de programes a l’emissora municipal “Ràdio
Ona”, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló del dia 25 d’octubre de 2021.

A Torelló,
Signat electrònicament
Ajuntament de Torelló – NIF : P-0828500-I PL.VILA 1, 08570 Torelló
Ràdio Ona: Plaça Nova, 11, baixos. 08570 Torelló Telèfon: 93 850 44 56
www.radioona.com - publicitat@radioona.com
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TARIFES PISCINA COBERTA
Quotes tot el dia
QUOTA JOVE (de 3 a 15 anys)
QUOTA ADULT (a partir de 16 anys)
QUOTA GENT GRAN (a partir de 65 anys)
QUOTA INFANTIL ANUAL(de 3 a 15 anys)
QUOTA ANUAL ADULT (a partir de 16 anys)
QUOTA ANUAL GENT GRAN (a partir de 65 anys)
QUOTA INFANTIL SEMESTRAL (de 3 a 15 anys)
QUOTA SEMESTRAL ADULT (a partir de 16 anys)
QUOTA SEMESTRAL GENT GRAN (a partir de 65 anys)

2022
34,50 €
45,99 €
31,26 €
326,63 €
451,67 €
323,39 €
172,48 €
239,31 €
171,40 €

Quotes horaris reduïts
QUOTA REDUIDA BÀSICA (de 7 a 9h i de 21 a 22:30h)
QUOTA MATÍ (de 9H a 13H)
QUOTA ON-LINE

2022
30,93 €
37,73 €
15,47 €

Quotes agrupaments familiars
*Per les quotes familiars és imprescindible el full d'empadronament
Q. FAMILIAR (pares i fills menors de 18 any)
Q. FAMILIAR (pares, fills menors de 18 anys i/o 1 fill de 18 -21 anys)
Q. FAMILIAR (pares, fills menors de 18 anys i/o 2 fills de 18 -21 anys)
*Per les quotes monoparentals és imprescindible tenir el carnet de família monoparental
Q. FAMÍLIA MONOPARENTAL (pare o mare , fills menors de 18 anys)
Q. FAMÍLIA MONOPARENTAL (pare o mare , fills menors de 18 anys i/o 1 fill de 18 -21 anys))
Q. FAMÍLIA MONOPARENTAL (pare o mare , fills menors de 18 anys i/o 2 fills de 18 -21 anys))
* En quotes familiars amb més de dos fills de 18 1 21 anys, +20 euros per fill

2022
86,24 €
107,80 €
129,36 €
53,90 €
75,46 €
97,02 €

Quotes bonificades per l'Ajuntament
*Per les quotes bonificades de pensionista s'ha de tenir una pensió inferior a 680€
QUOTA PENSIONISTA 60-64
QUOTA PENSIONISTA +65
*Imprescindible presentar la carta o targeta de minusvalidesa
INVALIDESA 33-59%
INVALIDESA 60-74%
INVALIDESA 75-100%
INVALIDESA INFANT (de 3 a 10 anys)
INVALIDESA ADOLESCENT (d'11 a 15 anys)

2022
19,40 €
19,40 €
38,81 €
28,03 €
19,40 €
18,33 €
26,95 €

Quota empresa
*Imprescindible presentar paper Caritas
Quota CARITAS mati o tarda
* S'ha de ser soci del tenis
Quota socis Club Tennis Torelló
*S'ha de ser soci del CAT,només podran utilitzar zona d'aigües
Quota (només piscina) CAT Triatletes
Quota socis CAT
Empreses que tinguin conveni amb La Piscina de Torelló

2022
20,48 €
33,42 €
23,72 €
33,42 €
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Quota especial entitats/empreses

33,42 €

Entrades puntuals
ENTRADA PUNTUAL ADULT (a partir de 16 anys)
ENTRADA PUNTUAL INFANTIL (de 3 a 6 anys)
ENTRADA PUNTUAL BENJAMINS (de 7 a 12 anys)
ENTRADA PUNTUAL ADOLESCENT (de 12 a 15 anys)
ENTRADA PUNTUAL GENT GRAN (a partir de 65 anys)

9,00 €
5,79 €
5,79 €
5,79 €
5,79 €

Despeses de gestió
DESPESES PER DEVOLUCIÓ
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
REPOSICIÓ TARGETA ACCES proximitat

2022
3,77 €
7,22 €
7,01 €

CURSOS DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR
Cursos de natació (1 trimestre, 1 dia a la setmana)
NADONS (de 4 a 36 mesos)
BENJAMINS
INFANTILS
CURSOS DE NATACIÓ PER ADULTS

SERVEIS
Cursos de natació (1 trimestre, 2 dies a la setmana)
NADONS 2 DIES SETMANA (de 4 a 36 mesos)
BENJAMINS 2 DIA SETMANA
INFANTILS 2 DIA SETMANA
ADOLESCENTS 2 DIES SETMANA
CUSOS DE NATACIÓ PER ADULTS 2 DIES SETMANA

ABONATS

2022
NO ABONATS

65,40 €
63,48 €
63,48 €
65,40 €

ABONATS

81,51 €
79,13 €
79,13 €
81,51 €
2022
NO ABONATS

114,38 €
111,82 €
111,82 €
111,82 €
114,38 €

143,53 €
139,35 €
139,35 €
139,35 €
143,53 €
2022

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR
Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

SERVEIS
Activitats complementàries
ACTIVITAT 1 DIA
ACTIVITAT 2 DIES

Horari
escolar
38,94 €
38,94 €
38,94 €
38,94 €

ABONATS
27,84 €
36,09 €

Salut
ABONATS

Horari no
ecolar
48,09 €
48,09 €
48,09 €
48,09 €
2022
NO ABONATS
36,09 €
49,49 €
2022
NO ABONATS
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30,80 €
142,51 €
38,66 €

SESSIÓ TRACTAMENT FISIOTERÀPIA
ABONAMENT 5 SESSIONS TRACTAMENT FISIOTERÀPIA
SESSIÓ ACUPUNTURA

Entrenaments personals
1 SESSIÓ INDIVIDUAL
1 SESSIÓ PARELLA
5 SESSIONS INDIVIDUALS
5 SESSIONS PARELLA
10 SESSIONS INDIVIDUAL
10 SESSIONS PARELLA

ABONATS
32,34 €
48,51 €
142,29 €
213,44 €
274,88 €
388,07 €

37,73 €
151,73 €
46,91 €

2022
NO ABONATS
37,73 €
59,28 €
166,01 €
260,87 €
320,16 €
474,31 €

2022
ALTRES
Lloguer carrers piscina
1 HORA
1 HORA SETMANAL AL MES
1 HORA SETMANAL AL TRIMESTRE
Sessions amb monitor
1 HORA DE MONITOR (per alumne)

22,63 €
98,00 €
285,16 €
3,81 €
2022

ACTIVITATS ESTIU
Campus estiu (matins de 9 a 13 hores 5 setmanes)
BENJAMINS
INFANTILS
ADOLESCENTS

170,00 €
175,93 €
175,93 €
175,93 €

Campus estiu (matins de 9 a 13 hores 1 setmana)
BENJAMINS
INFANTILS
ADOLESCENTS

45,02 €
45,02 €
45,02 €

Acollida campus estiu
Preu 5 setmanes
Preu hora

41,23 €
3,34 €

2022

Cursos natació estiu (5 setmanes) (1 dia setmana)
BENJAMINS
INFANTILS
ADOLESCENTS
ADULTS
GENT GRAN

ABONATS

NO
ABONATS

28,56 €
28,56 €
28,56 €
32,87 €
32,87 €

35,71 €
35,71 €
35,71 €
41,09 €
41,09 €
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TARIFES SERVEIS FUNERARIS
Gestionats per serveis Funeraris Xicoy S.L.
SERVEIS PER A ADULTS

PREU

Servei núm. 6

561,00

Servei núm. 7

698,00

Servei núm. 8

821,00

Servei núm. 9

1.023,00

Servei núm. 10

1.241,00

Servei núm. 11

1.517,00

Servei núm. 12

1.902,00

Servei núm. 13

2.323,00

Servei núm. 14

2.712,00

Servei núm. 15

3.134,00

Servei núm. 16

3.673,00

Els serveis d’aquestes tarifes comprenen: el subministrament del fèretre, el seu trasllat al
domicili mortuori, la introducció del cadàver dins el fèretre, el trasllat del fèretre al lloc de la
cerimònia, i fins el de destinació final, sempre dins el mateix terme municipal.
SERVEIS PER A INFANTS

PREU

Servei núm. 24

384,00

Servei núm. 25

579,00

Servei núm. 26

889,00

Servei núm. 27

1.526,00

Servei especial

2.315,00

SERVEIS COMPLEMENTARIS

PREU

Cotxe fúnebre número 3

90,00

Cotxe fúnebre número 5

217,00

Cotxe fúnebre número 6

336,00

Cotxe per corones
Caixa de Zenc
Vàlvula depuradora de gasos

67,00
276,00
58,00

Funda per caixa trasllat avió

171,00

Caixa fusta embalatge

240,00

URNES TRASLLAT RESTES

PREU

Urna per restes número 1

62,00
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Urna per restes número 2

119,00

Urna per restes núm. 3 (gran fusta nat)

197,00

TUMULS

PREU

Túmul núm.2 metall

33,00

Hi ha una tarifa del 5% sobre el cost total del servei
AUTO FURGÓ TRASLLATS
Furgó pel trasllat a Capelles, Domicilis,
Residencies
Suplement sortida carretera província

PREU
101,00
61,00

Per Km. Recorregut a la península

1,00

Per Km. Recorregut a l'estranger

1,00

DESPLAÇAMENTS I DIETES

PREU

A la mateixa província (per persona)

21,00

A una altra província Catalunya ( " )
Trasllats nacionals, recorregut màxim 600
Km. Persona/dia
Trasllats a l'estranger, recorregut màxim 600
Km. Persona/dia

41,00

EXPEDIENTS TRASLLATS/RECEPCIONS

75,00
121,00
PREU

Expedient trasllat amb doc.sanitat

170,00

Expedient trasllat a l'estranger doc.sanitat

232,00

Expedient d'incineració
Expedient recepció cadàver o restes
procedents de la mateixa província
Expedient recepció cadàver o restes proced.
altra província doc.sanitat
Expedient recepció cadàver o restes
procedents de l'estranger

34,00
34,00
97,00
117,00

MATERIAL TAPONAMENTS, DESINFECCIÓ

PREU

Materials absorbents

40,00

Funda protectora higiènica cel·lofana

21,00

Taponaments

32,00

Desodorants

9,00

Desinfecció d'habitacions

52,00

Acondicionament sanitari de cadàver

94,00

VESTICIÓ, FUNDES

PREU

Operació de vestir o amortallar cadàver

45,00
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Subministrament llençol per amortallar

29,00

Funda sudari amb cremallera ecològica

31,00

Funda per restes amb cremallera n.2

12,00

Funda per restes amb cremallera n.3

29,00

Funda especial recollida hermètica

155,00

Plàstic per a restes

6,00

CAPELLES I SALA

PREU

Capella / Sala de vetlla (24 hores)
Capella / Sala de vetlla (cada fracció de 3 h
d'excés)

345,00
38,00

Llibre de signatures A

21,00

Sala multiconfessional

169,00

CONSERVACIÓ/EMBALSAMAMENT/MATERIALS
Certificat mèdic i impresos varis
Embalsamament cadàver
Extracció marcapassos

PREU
12,00
segons metge
forense
segons metge
forense

Personal ajudant embalsamaments p/persona

23,00

Material farmacèutic i prestació d'instrumental
quirúrgic
per
a
conservacions
i
embalsamaments

58,00

Drets sala embalsamar

66,00

DRETS DE RECEPCIÓ

PREU

S'aplicarà la taxa del cotxe nº3, en concepte
de drets de recepció en aquells casos que el
cadàver o les restes procedeixin d'una altre
població.

90,00

INHUMACIÓ

PREU

Inhumació i tapiar nínxol nou

119,00

Inhumació i tapiar i ordenació nínxol vell

191,00

Inhumació a terra, obrir i tapar rasa

217,00

Trasllat restes dins cementiri

330,00

Trasllat restes a fosa comú

168,00

Eliminació residus cementiri

32,00

INCINERACIÓ

PREU

Incineració difunt

470,00
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Incineració restes

253,00

Extreure interior de zenc per incinerar

48,00

Eliminació de residus incineració

20,00

A aquestes tarifes caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui en cada cas.

CONCEPTE NO TARIFARI COMPTADORS D’AIGUA
Gestionats per Sociedad General Aguas de Barcelona SA
Concepte
Alta comptador 13 mm s/bateria
Escomesa en armari de façana amb comptador 13 mm
Escomesa per obres amb comptador 13 mm
Canvi de titularitat
Gestió verificació oficial de comptador
Reconnexió del servei

Import en €
(sense IVA)
179,64
557,07
618,74
17,35
67,77
44,14
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