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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE L’ALCALDIA 
 

I. GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS 
 
CONSIDERACIONS GENERALS D’APLICACIÓ 
 
1 Els preus públics són d’aplicació per la reproducció i comunicació pública de qualsevol tipus de document sobre el 

qual l’Ajuntament de Girona en gestioni els drets d’explotació econòmica derivats de la propietat intel·lectual.  
2 L’Ús públic i privat dels documents fotogràfics i audiovisuals en línia queda regulat per la llicència Creative 

Commons adjunta a fitxer digital. 
3 Els preus públics aprovats inclouen el cost de la reproducció. Les sol·licituds que no s’ajustin a la tipologia 

aprovada s’estudiaran individualment i l’Ajuntament de Girona es reserva el dret de fixar el preu públic que 
correspongui.  

4 Els preus públics de reproducció i ús s’apliquen per a cada unitat documental simple o fragment, amb fraccions de 
minut en el cas de documents audiovisuals. 

5 El pagament del preu públic per la cessió d'originals no inclou les despeses derivades de la seva assegurança i 
transport. 

6 L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’exigir les acreditacions que corresponguin per a l’aplicació correcta de  
preus públics: autoritzacions de tercers, assegurances, acreditació de docent o personal investigador, etc. 

 
El pagament dels preus públics NO EXIMEIX de: 

- El compliment de la normativa específica de l’Ajuntament de Girona sobre la reproducció i l’ús de documents 
de l’Arxiu Municipal de Girona i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 

- El compliment de la legislació en matèria de propietat intel·lectual. 
 
A) CÒPIES PER A L’ÚS PRIVAT, LA DOCÈNCIA I LA RECERCA 
 
S’Aplicaran a les taxes equivalents al cost del servei. 
1  Còpia digital de qualitat per a l’edició i/o impressió 3,05 €  
2  Gravació d’audiovisuals (títol o fragment) 4,10 €  
 
B) REPRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS  
 
1  TARIFA 1 45,35 € 

• Producte editorial en paper: inclusió d’imatge en interior. 
• Producte audiovisual o multimèdia: inclusió imatge fixa. 

 
2  TARIFA 2 90,70 € 

• Producte editorial en paper: inclusió d’imatge a doble pàgina, en portada o contraportada.  
• Exposició de reproduccions. 
• Projecció d’audiovisuals: preu per títol o fragment. 

 
3  TARIFA 3 181,40 € 

• Producte audiovisual o multimèdia: inclusió d’imatge en moviment o so (preu del primer minut, següents 
reducció del 50%). 

• OPI publicitari. 
• Pòsters, articles de papereria i marxandatge. 
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B) BONIFICACIONS I EXEMPCIONS  
 
1 L’exempció del preu públic no eximeix del cost de la còpia, que serà l’equivalent a la còpia per a ús privat o de 

taxa que correspongui. 
2 S’eximirà l’aplicació de preus públics quan la reproducció tingui per finalitat la comunicació pública sense ànim de 

lucre.  
3 S’eximirà l’aplicació de preus públics quan la finalitat de la reproducció i ús sigui la promoció, la divulgació o el 

coneixement de la ciutat de Girona. 
 
Aquests preus públics estan exempts d’IVA d’acord amb el que estableix la Llei 37/1192, de 27 de desembre, de 
l’Impost sobre el valor afegit, a l’article 20.1 apartat 14è, referit a l’exempció de les prestacions ofertes pels arxius.  
 
II. PRODUCTES CARTOGRÀFICS 
       
Qualsevol petició fora dels productes que s’ofereixen gratuïtament a través del web de l’ajuntament es valorarà com a 
encàrrec específic segons el criteri preu/hora (1 hora = 62,55€).  
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, 
PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I COOPERACIÓ 

 

I. SOSTENIBILITAT  
 
1.1- Subministrament de cubells normalitzats per a la recollida d’escombraries:  
 

  90 litres    43,25 € 
120 litres    47,70 € 
240 litres    61,50 € 
360 litres    92,25 € 
 

1.2- Subministrament de cubells normalitzats amb TAG per a la recollida d’escombraries:  
 

  30 litres    14,00 € 
 80 litres    61,00 € 
120 litres    64,00 € 
240 litres    81,50 € 
 

2.- Aportació i recollida extraordinària de cubells i contenidors, amb tractament de residus inclosa: 
 

Fins a un màxim de 18 cubells o 4 contenidors de 1.100 litres 200,00 € 
Per cada dia de més, a afegir al preu anterior:   100,00 € 

 
3.- Ús de la Deixalleria pels titulars d’activitats econòmiques: 
 

Tipus de residu      Preu 
 

Voluminosos   12,25 €/m3 

Plàstics i porexpans   12,25 €/m3 
Pneumàtics turisme o motocicleta     3,65 €/unitat 
Pneumàtics vehicle pesant     4,90 €/unitat 
Matalassos   14,70 €/unitat 
Runa neta   11,05 €/m3 
Runa bruta   22,05 €/m3 
Runa molt bruta   36,75 €/m3 
Poda   12,25 €/m3 
Envasos comercials   12,25 €/m3 
Envasos de residus especials     0,0430 €/litre 
Vidre pla o laminat     1,25 €/unitat 
Pastosos (pintures, dissolvents...)     1,50 €/quilo 
Dissolvents (líquids de cotxe, neteja, 
bricolatge...)     1,15 €/quilo 
Aerosols buits     1,90 €/quilo 
Aerosols plens     3,80 €/quilo 

 
4.- Serveis veterinaris (esterilització, xip i carnet de vacunes al dia) per a l’adopció d’un gos o gat del centre 
d’acolliment: 
 
Gos    153,20  
Gossa (<20kg)   194,60 
Gossa (20-30kg)  211,10 
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Gossa (>30kg)   235,90 
Gat    117,00 
Gata    141,80 
 
5.1- Subministrament de bosses identificades amb cofi alfanumèric de polietilè semitransparent pel rebuig comercial 
color gris-negre           0,20 €/bossa 
 
5.2- Subministrament de bosses identificades amb cofi alfanumèric de polietilè semitransparent pel rebuig comercial 
color groc           0,30 €/bossa 
 
5.3- Subministrament de bosses identificades amb TAG RFID de polietilè semitransparent pel rebuig comercial 
color gris-negre           0,45 €/bossa 
 
5.4- Subministrament de bosses identificades amb TAG RFID de polietilè semitransparent pel rebuig comercial 
color groc           0,55 €/bossa 
 
II. POLICIA MUNICIPAL 

 
1.Proves de contrast de les mostres obtingudes per infraccions al Reglament General de Circulació relatives al 
consum de drogues i alcohol:     130,00€ 

 
2. Anàlisis de substàncies intervingudes:    130,00€ 
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I 
VIA PÚBLICA 
 
 
I. REPOSICIÓ DE PAVIMENTS I SIMILARS 
 
1. Els reintegraments per les despeses de reconstrucció de les obertures o remocions de paviments s'ajustaran a les 
següents bases: 
 
a) Tant l'obertura de rases, objecte d'aquesta Ordenança com qualsevol especial aprofitament que porti aparellada la 
depreciació o destrucció, o desarranjament temporal de les obres o instal·lacions municipals, estaran subjectes al 
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i 
conservació, sense perjudici de les taxes que pugui donar lloc amb subjecció a l'establert en aquestes bases.  
 
b) La reposició de paviments de calçades i voreres destruïdes s'efectuarà sempre amb càrrec a l'interessat, mitjançant el 
contractista concessionari de la reposició dels paviments de la via pública, o segons el sistema vigent en cada moment. 
 
c) Els treballs a càrrec de l'interessat per l'obertura de rases, cates, i reposició dels paviments, tant a les vies públiques 
com a les voreres, hauran d'ésser visades totes elles pel tècnic municipal i a càrrec exclusiu de l'interessat, segons 
liquidació que es practicarà. 
 
2. Els beneficiaris els quals es refereixen els apartats anteriors estaran subjectes al dipòsit previ per respondre de les 
obligacions adquirides. 
 
3. Per determinar la quantitat a satisfer s'aplicarà el següent: 
 
ÍNDEX DE PREUS UNITARIS 
 
1. ARRANCAMENTS EUROS 
 
1.1. Un m2 de paviment de rajoles en voreres fins a 10 cm de gruix, amb  extracció de productes  a la vorada i transport a l'abocador:
 8,10 
 
1.2. Un m2 de paviments de llamborda de pedra en sec, asfalt-pobre, paviments trencats, i transport de productes sobrants a 
l'abocador: 8,15 
 
1.3. Un m2 de paviments especials, asfalt, llambordes, sobre paviments de formigó, fins a 20 cm de gruix i transport a l'abocador:
 16,05 
 
1.4. Un m. lineal arrencament i arreplega de voreres: 3,50 
 
1.5. Unitat  d'arrencament  d'embornal pedra tipus “GIRONA", neteja i arreplega: 13,40 
 
1.6. Un m2 d'arrencament de paviment col·locat a dalt del farciment de terres en espera de la reposició: 
 2,20 
 
1.7. Un m3 de repicat de terres per efectuar la reposició: 32,90 
 
1.8. Un m3 de terres en calçada per efectuar la reposició: 32,90 
 
1.9. Un m3 de càrrega manual i transport a l'abocador de terres de repicat: 17,70 
 
1.10. Un m. lineal de tall a màquina per perfilar la cata o rasa amb asfalt o formigó: 3,10 
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2. COL·LOCACIONS 
 
2.1. Un m. lineal de col·locació de vorera recuperat de l'arrencament o nou, subministrament a part: 9,90 
 
2.2. Unitat de col·locació d'embornal recuperat de l'arrencament o nou, subministrament a part, tipus "GIRONA": 
 92,40 
 
2.3. Un m. lineal de subministrament i col·locació de tub de fibrociment de 160 cm de diàmetre: 6,60 
 
2.4. Un m3 subministrament i col·locació de formigó en proteccions i reforços: 97,50 
 
2.5. Un m2 de col·locació de llambordes de pedra recuperades de l'arrencament amb morter c.p. i rejuntats: 25,50 
 
2.6. Un m2 de lloses de pedra recuperades de l'arrencament amb morter de c.p. i rejuntats: 36,70 
 
2.7. Un m2 de col·locació de pedra cantell de riu recuperades de l'arrencament amb morter de c.p. i rejuntats: 35,90 
 
2.8. Un m2 de col·locació de rajoles especials de 15x15 i 20x20 (subministrament a part): 22,00 
 
2.9. Un m2 de col·locació de rajoles especials de 40x40, (subministrament a part): 22,10 
 
2.10.  Un m2 de rajoles especials de 50x50 (subministrament a part): 25,75 
 
2.11.  Un m2 de lloses de  pedra nova (subministrament a part): 36,70 
 
 
3. REPOSICIONS (inclou subministraments) 
 
3.1. Un m2 de paviment de  formigó HA 20 de 10 cm de gruix: 12,55 
 
3.2. Un m2 de reposició de rajoles de 20x20 PANOTS de color gris: 23,90 
 
3.3. Un m2 de reposició de rajoles de 40x40 de grava rentada de color gris: 34,25 
 
3.4. Un m2 de reposició d'aglomerat asfàltic en fred, prèvia preparació de la base i compactat: 20,35 
 
3.5. Un m2 de reposició de rajoles de 30x30 de grava rentada de color gris "ESPECIAL GIRONA": 31,20 
 
3.6. Un m2 de reposició  de 25x25, 30x30 i 40x40 cm, acanalades: 31,20 
 
3.7. Un m2 de reposició de paviments de formigó HA 25 fins a 10 cm de gruix acabats i revocats: 17,15 
 
3.8. Un m2 de reposició de paviments de formigó HA 25 de 10 cm, acabat, arrebossat de xapa c.p. ruletejat: 20,55 
 
3.9. Un m. lineal de  formació de rigola de  0,25x0'25 amb formigó encofrat de HA 25 c.p.: 8,00 
 
3.10. Un m. lineal de col·locació de rajoles de 40x20 sobre rigola de formigó: 6,50 
  
3.11. Un m3 de subministrament i col·locació de grava per farciment o estès: 23,20 
 
3.12. Un m2 de reposició d'aglomerat asfàltic en calent prèvia recuperació de la base i compactat: 22,05 
 
3.13. Un m2 de reposició de paviment de llosa de pedra 75,00 
 
NOTA: Quan es tracti de treballs o materials no inclosos a l'anterior relació, el dipòsit i/o la quantitat a satisfer serà valorada pels 
serveis tècnics municipals. 
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4. PREUS UNITARIS DE MATERIALS 
 
4.1. M. lineal de vorera de pedra natural calcària de 15 cm d'amplada: 16,00 
 
4.2. M. lineal de vorera de formigó prefabricat de 15x28 cm: 4,70 
 
4.3. Unitat embornal sifònic de formigó prefabricat amb reixeta de fosa: 187,30 
4.4. Unitat llamborda de granet: 3,50 
 
4.5 M3 de sorra rentada: 16,00 
 
4.6. M3 de grava calcària de pedrera: 14,60 
 
4.7. Ml. tub de formigó reforçat de 40 cm diàmetre: 12,90 
 
4.8. Ml. tub de formigó reforçat de 50 cm diàmetre: 15,15 
 
4.9. Ml. tub de formigó reforçat de 60 cm diàmetre: 21,60 
 
4.10. M2 panot de formigó rentat a l'àcid de 30x30x4 cm gris fosc: 7,67 
 
4.11 M2 panot de formigó rentat a l'àcid de 30x30x4 cm de fons blanc: 10,20 
 
5. ALTRES PREUS UNITARIS FREQÜENTS 
 
5.1. Hora mà d'obra peó: 16,53 
 
5.2. Hora ma d'obra oficial: 19,45 
 
5.3. M3 formigó dosificació HA 15:: 71,90 
 
5.4. M3 formigó dosificació HA 20: 76,75 
 
5.5. Hora compressor i 2 martells: 9,95 
 
5.6. Hora compressor petit: 5,00 
 
5.7. Kg ciment adhesiu: 2,50 
 
5.8. Kg ciment porland: 2,25 
 
NOTA: Els anteriors preus unitaris multiplicats convenientment per les unitats d'obra efectuades i degudament sumats 
produiran el "Pressupost d'execució material". Aquest pressupost d'execució material s'incrementarà amb les càrregues 
generals d'estructura (despeses generals, imprevistos, benefici industrial), que s'avaluen en un 22%, el qual donarà el 
"Pressupost d'execució per contracte". L'IVA s'aplicarà sobre el pressupost d'execució per contracte. 
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I OCUPACIÓ 

 

I. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Aula gastronòmica del mercat del lleó : 
 

a) Ús de l’espai: 
1.  Mitja jornada (màxim 5 hores) 310,00 € 
2. Jornada completa (màxim 10 hores) 463,50 € 
(Increment de 31€ per hora extra addicional) 

b) Ús de l’equipament de cuina, electrodomèstics i utensilis: 
1. Mitja jornada (màxim 5 hores) 103,00 € 
2. Jornada completa (màxim 10 hores) 154,50 € 

c) Activitats: 
1. “Del camp a la cuina” i “Del mar a la cuina” 21,00 € 
2. “Compro i cuino” 31,00 € 
3. “Alimentació i salut” 21,00 € 
4. “Petit xef” 8,00 € 

d) Monitoratge o personal de suport propi de l’Ajuntament: 
1. Dies laborables de 8 a 17 hores 21,00 €/hora 
2. Deis laborables a partir de les 17 hores 41,50 €/hora 
3. Dissabtes 41,50 €/hora 

 
Servei de compra de productes per l’activitat a realitzar a l’Aula gastronòmica 21 € (exclòs el preu del producte). 
 
Les despeses suplementàries que comporti l’ús de l’aula per a la realització d’activitats complementàries a les 
anteriors a petició de les persones interessades, es repercutiran com a despeses addicionals. 
 
II. TURISME 
 
Model bossa banderola-maletí 15,00 € 
Model bossa compra sense bambú 10,00 € 
Model bossa paperera amb bambú 10,00 € 
Model bossa imatge cases Onyar 4,70 € 
Pòsters façanes bari vell Girona 1,60 € 
USB Girona 10,00 € 
Tassa Girona Enjoy Sport 6,00 € 
Guia Pirinexus 6,00 € 
Camí de ronda 12,00 € 
CD composicions del barroc 12,00 € 
CD Girona i Napoleó 12,00 € 
CD el barroc de la catedral de Girona 12,00 € 
CD Manuel Gònima 12,00 € 
CD Missa de Rèquiem 12,00 € 
CD Oratori, dolor i amor de M. Gònima 12,00 € 
Cantimplora 9,50 € 
Llibreta moeskine de Girona 8,00 € 
Posagots de Girona 12,00 € 
Motxilla de Girona 20,00 € 
Gorra de Girona 5,00 € 
Imant cases de l’Onyar   3,50 € 
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Imant Girona Temps de Flors 2016   3,50 € 
Imant Girona Temps de Flors 2017   3,50 € 
Imant Girona Temps de Flors 2018   3,50 € 
Alfombreta ordinador Cases de l’Onyar   3,50 € 
Ventall mosca fusta   5,75 € 
Ventall mosca (pintat a mà) 12,50 € 
Ventall flors   5,75 € 
Ventall Girona Devesa Mercè Huerta 12,50 € 
Ventall Girona Modern 12,50 € 
Paraigua cases de l’Onyar 18,00 € 
 
III. GIRONA TEMPS DE FLORS 
 
Buf TdF        6,00 € 
Paraigües Temps de Flors       10,00 € 
Llibre Temps de Flors       29,00 € 
 

IV. SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 
 

Ús de les instal· lacions donades d’alta al registre de centres i Entitats del Servei d’Ocupació de Catalunya per la 
impartició d’accions formatives que donen lloc a l’obtenció del Certificat de professionalitat: 2,80 €/hora/alumne. 
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL 
I CIUTADANIA 

 
I. CENTRE CULTURAL LA MERCÈ 
 

I.1. ESCOLA MUNICIPAL D'ART         

 Preu Preu reduït 10% Preu reduït 15%  

Preus aprovats per Junta de Govern Local del 07/09/2018  pel curs 2018/2019 
 

    

emaXics-Infantil I (de 6 a 7 anys) 216,30 € 194,67 € 183,86€  

emaXics-Infantil II (de 8 a 10 anys) 216,30 € 194,67 € 183,86 €  

emaXics-Infantil III (d’11 a 13 anys) 
 

216,30 € 194,67 € 183,86 €  

emaJoves (de 14 a 16 anys) 216,30 € 194,67 € 183,86 €  

TALLERS     

Dibuix 1, 2 i model viu  216,30 € 194,67 € 183,86 €   

Dibuix III i pintura II 309,00 € 278,10 € 262,65 €   

Tallers de dibuix matins, Pintura 1, 2 i matins, 
ceramica matins i fotografia 

267,80 € 241,02 €  227,63 €   

Taller de gravats i monogràfic de joieria 1 i 2 206,00 € 185,40 € 175,10 €   

Taller de ceràmica tardes i tapís 412,00 € 370,80 €  350,20 €   

Taller d’escultura 500,00 € 450,00 € 425,00 ®  

I.2. AULA D’ESCRIPTURA     

Preus aprovats per Junta de govern Local del 07/09/2018 pel curs 2018/2019 
 

    

 Preu  Preu reduït 15%  

Mòdul 1 i 2  205,00 €  174,25 €  

Mòdul 3 i 4  19,00 €  161,50 €  

Taller d’aprofondiment exalumnes 20,00 €    

 
II. MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA 
 
II.1 Entrada museu Unitat Preu 
Entrada Museu* Individual 4,00 € 
*Exempció del preu de l’entrada: ciutadans/nes de Girona   
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Entrada Museu per a : Estudiants, socis Círculo de lectores, carnet jove, bus 
turístic, col· legiats del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona i 
Carnet Qultura Jove. 

Individual 2,00 € 

   
Entrada Museu amb tiquet M5 de Gironamuseus, els titulars del carnet cultural 
(presentant el carnet de les biblioteques públiques de Girona i Salt) i els titulars 
del carnet d’alberguista amb acreditació (2x1: dos entrades a preu d’una) 

Individual 2,00 € 

  
Entrada Museu per a: menors de 16 anys,  pensionistes, jubilats i membres ICOM, 
socis GEIEG, estudiants Escola oficial idiomes de Girona, docents i 
acompanyants grups i els titulars de targeta acreditativa de la discapacitat (i un 
acompanyant). 

Gratuïta 

  
Entrada a les exposicions temporals. Entrada museu el primer diumenge de cada 
mes i en les jornades de portes obertes. 

 Gratuïta 

   
II.2 Activitats museu   
    
Individual. Itineraris per la ciutat                       4,00 € 
Menors de 16 anys                           Gratuïta 
Individual. Visites guiades i tallers    3,00 € 
Menors de 16 anys                           Gratuïta 
Grups de Girona laborables       70,00 € 
Grups laborables   75,00 € 
Grups de Girona festius              80,00 € 
Grups festius       85,00 € 
Servei en idiomes                       100,00 € 
Servei de llengua de signes    Gratuït 
    
Nota: El preu de les activitats per a grups escolars i d’adults de Girona també gaudeixen d’un descompte en el preu 
del monitoratge (70€ i 75€) respecte als altres grups de fora de la ciutat (75€ i 85€), la programació s’ofereix en 
dates puntuals de manera gratuïta, així com els cicles Passejades pels barris de Girona. 
 
III. BIBLIOTEQUES DE GIRONA 
                     Preu 
Impressió informàtica full 0,15 € 
Impressió informàtica en color full 0,30 € 
Tarja fotocopiadora 25 còpies unitat 3,00 € 
Fotocòpia DIN-A-4 fins a 10 unitat 0,15 € 
Fotocòpia Din-A3 unitat 0,25 € 
Fotocòpia en color A4-A3 unitat 0,30 € 
Duplicat carnet préstec per pèrdua o deteriorament unitat 1,00 € 
Preu baixa de 1r grau unitat 1,00 € 
Preu baixa de 2n grau unitat 3,00 € 
Inscripció taller  2,00 € 
Auricular Unitat 1,00 € 
Préstec interbibliotecari* unitat 5,00 € 
   
* Exempció del preu del servei de préstec interbibliotecari quan la biblioteca d’origen del document 
no cobri pel servei de préstec interbibliotecari. 
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Inscripció a Recursos educatius: 
Recurs Educatiu 1       grup classe  55,00 € 
Recurs Educatiu 2 -  La cisa ens visita     grup classe  30,00 € 
Recurs Educatiu 3 -  La ninfa del rec (fora de Girona)   grup classe  36,00 € 
 
IV. BÒLIT 
Preus aprovats per Decret de l’alcaldia de 25/04/2014. 
1.- Els colors de l’Onyar        64,00 € grup/classe 
2.- Itinerari musical: Girona te música       48,00 € grup/classe 
3.- Girona de la Mà de… Paco Torres Monsó      48,00 € grup/classe 
4.- Girona de la Mà de… l‘art urbà (Graffiti)      48,00 €grup/classe  
 
Preus aprovats per la Junta de govern Local de 06/11/2015. 
1.- Llibre amb títol “ORLAN, Strep-tease, des lellules jusqu’à l’os” 20,00 € 
2.- Llibre amb títol “Còdex / Pells en suspensió” 20,00 € 
3.- Joc del Bòlit, segons prototipus de l’artista Pep Aymerich: 
 Edició limitada i munerada de 100 exemplars 80,00 € 
 Edició simple de 100 exemplars reeditable no limitada 25,00 € 
  
Preus aprovats per la Junta de Gover Local de 7/04/2017. 
1.- Llibre catàleg de més de 100 pàgines 20,00 € 
2.- Llibre catàleg de menys de 100 pàgines 15,00 € 
Cursos formatius de 12 hores* 45,00 € 
* Preu reduït de 36,00 € als alumnes de l’EMA, artistes residents Bòlit i La Volta i Club Girona Cultura.  
 

 
V. PUBLICACIONS 
 Preu  
Catàlegs Museu d'Història de la ciutat     
Emília Xargay. El vol d'una ratlla   10,00 € 
Enric Marquès. Antològica 1931-1994  5,00 € 
Girona i França. Entre la guerra i la pau   5,00 € 
Isidre Vicens. Antològica   3,00 € 
Santiago Roca D. Costa. Escenaris i paisatges   5,00 € 
Santos Torroella entre l’art i la poesia   3,00 € 
Rafael Masó ciutadà de Girona   10,00 € 
Josep Claret arquitecte   5,00 € 
Imaginar una altra Girona   5,00 € 
La ciutat de les dames   5,00 € 
Santa Caterina i el Mercadal   5,00 € 
Mosaics de can Pau Birol   5,00 € 
Els Perpiñà una icona gironina   5,00 € 
Montserrat Llonch la força tranquil· la   5,00 € 
Catàlegs sales Municipals d'Exposició     
Catàlegs monogràfics 1989 a 2008   2,00 € 
Catàlegs Transart   5,00 € 
Catàlegs Fires Noucentisme   5,00 € 
Catàlegs Perejaume   15,00 € 
Catàlegs Frederic Amat   15,00 € 
Catàlegs Cuyàs  15,00 € 
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Catàlegs edició especial numerada i signada 
Perejaume 

 30,00 € 

Volums d'Humanitats     
Volums d'Humanitats   5,00 € 

 
Els preus d’aquestes publicacions serà del 50% per a titulars de targeta cultural/carnet jove i del 70% per artistes, autors 
i coproductors. 
 
VI. FILM OFFICE 
 
Gestió de permisos i autoritzacions de rodatges i/o sessions fotogràfiques 
Producció   Preu 
Produccions comercials o publicitàries   100,00 € 
Produccions  de caràcter acadèmic, cultural o promocional per la 
ciutat   Gratuït 

 

VII. ACTIVITATS CENTRES CÍVICS 
 

Aprovats per Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018 
 

CENTRE CÍVIC ONYAR 

Programació pròpia: 

Taller de dances urbanes per a joves 20 € 

Anglès infantil  110 € 

Taller de mecanografia  90 € 

Manualitats de Carnestoltes kids 15 € 

Manualitats de primavera kids 15 € 

Zumba en família  40 € 

Dolç i salat de Fires kids  15 € 

Dolç i salat de Nadal kids  15 € 

Dolç i salat de Quaresma kids 15 € 

Dolç i salt de Temps de Flors kids 15 € 

Gimnàstica per a la gent gran  30 € 

Memòria per a gent gran  15 € 

Decoupage  50 € 

Costura pràctica  50 € 

Zumba matins  40 € 

Zumba    96 € 

Taller de guitarra  170 € 

Dolç i salat de fires  15 € 

Dolç i salat de Nadal  15 € 

Dolç i salat de Quaresma  15 € 

Taller de ratafia  18 €  

Cuida’t: Posa’t guapa  20 € 

Cuida’t: Posa’t en forma  20 € 
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CENTRE CÍVIC PONT MAJOR I PEDRET 

Programació pròpia: 

Centre Cívic de Pont Major 

Estimulació sensorial i massatge per a nadons 35 € 

Explorart nadons   110 € 

Explorart nadons. Quinzenal  55 € 

Zumba  70 € 

Dibuix i pintura. Iniciació   160 € 

Dibuix i pintura. Avançat   200 € 

Popurri de sevillanes, rumba i flamenc 70 € 

Sevillanes  70 € 

Sevillanes per a infants  36 € 

Aromateràpia: Experiències sensorials 18 € 

Crea el teu propi perfum  6 € 

Crea comunitat, desperta l’interés pel teu projecte 45 € 

Hort ecològic: Disseny i planificació 70 € 

Hort ecològic: Gestió i feines  60 € 

Música en família  10 € 

Centre Cívic Pedret 

Tarda de riure  20 € 

Rganitza i coneix meetups  10 € 

Hip hop i dances urbanes per a joves 10 € 

 

CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA 

Programació pròpia: 

Curs d’escacs inici   30 €  

Vine i balla tu  83 € 

Descobreix el ballet  83 € 

Vine i balla amb ells   63 € família 

Dibuix amb model viu  35 € 

Inspira’t, expressa’t i gaudeix amb la ceràmica 100 €  

Taller de joiera artística   100 € 

Aller d’anàlisis cinematogràfica 20 € 

Taller de jardins i horts  12 € 

  

CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS 

Programació pròpia: 

Ioga amb nadons (12 sessions) 60 € 

Curs massatge amb nadons. 0-6 mesos/mares i pares 65 € 

Juguem com a casa  5 € sessió  

Mestres de creativitat. Plàstica i dibuix 90 € 

Pintura mural per a joves i grans 20 € 

Dansa i expressió corporal. Infants I 100 € 
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Dansa i expressió corporal. Infants II 100 € 

Música en família  30 € 

Ioga per a embarassades (12 sessions) 60 € 

Conte il·lustrat  80 € 

Gravat amb planxa lonòleum i estampació manual 35 € 

Introducció a la restauració de mobles 35 € 

 

CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU 

Programació pròpia: 

Taller expressió plàstica  (6 a 10 anys) 100 € 

Taller expressió plàstica. Propostes creatives  joves i adults 150 € 

Hip hop. Mou-te i descobreix. Iniciació 150 € 

Teen talk. Anglès per a joves  150 € 

Curs de filosofia: Sabiesa de sempre 10 € 

Tertúlia filosòfica  10 € 

Construcció fàcil d’un telescopi de Newton 15 € 
 

CENTRE CÍVIC TER  
Programació pròpia: 

Pilates en família 50 € 

Taller de poesia escènica i rapsòdia joves tardor 25 € 

Batukada a l’escola de Taialà 30 € 

Introducció a la aquarel· la 90 € 

Aprofondient a la aquarel· la 90 € 

Estiraments i fexibilitat 111 € 

Kundalini ioga 141 € 

Introducció al ioga del so: Naad ioga 58 € 

Aula fotogràfica de tardor 45 € 

Aula fotogràfica de primavera 45 € 

Introducció a la fotografia d’estudi 15 € 

 

CENTRE CÍVIC BARRI VELL - MERCADAL 

Programació pròpia: 

Massatge infantil i criança 45 o 54 € 

Taller de cuina i nutrició infantil 5 € taller/45 € cicle 

Espai nadons converses 5 € taller/45 € cicle 

Pre-dansa 62 € 

Dansa creativa 62 € 

Dibuix i pintura 136 € 

Taller de pintura. Gaudeix apronfondint el teu propi estil 128 € 
 

VIII. SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I COOPERACIÓ 
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SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN I LES 
DEPENDÈNCIES. 
 
Servei d'atenció personal 
 

Intervals Aportació usuari/ària 
0  a 221,33 € Gratuït 
221,34 a 331,99 € 15% del preu íntegre 
332,00 a 663,98 € 30% del preu íntegre 
663,99 a 995,97 € 45% del preu íntegre 
995,98 a 1.327,96 € 60% del preu íntegre 
Més de 1.327,96 € 100% del preu íntegre 
Preu íntegre 16,75 €/hora 

 
Servei d’atenció a la llar 
 

Intervals Aportació usuari/ària 
0  a 221,33 € Gratuït 
221,34 a 331,99 € 15% del preu íntegre 
332,00 a 663,98 € 30% del preu íntegre 
663,99 a 995,97 € 45% del preu íntegre 
995,98 a 1.327,96 € 60% del preu íntegre 
Més de 1.327,96 € 100% del preu íntegre 
Preu íntegre 13,40 €/hora 

 
SERVEI DE CATERING  
 

Intervals Àpat Bàsic Àpat Complet 
0 a 331,99 € 20% del preu íntegre 20% del preu íntegre 
332,00 a 663,98 € 40% del preu íntegre 40% del preu íntegre 
663,99 a 885,31 €  60% del preu íntegre 60% del preu íntegre 
885,32 a 995,97 € 80% del preu íntegre 80% del preu íntegre 
Més de 995,97 € 100% del preu íntegre 100% del preu íntegre 
Preu íntegre 7,55 € 8,25 € 

 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
 

Intervals Terminal   
0 a 366,90 € Gratuït   
366,91 a 663,98 € 2,92 €   
663,99 a 885,31 € 4,39 €   
885,32 a 995,97 € 5,84 €   
995,98 a 1.327,96 € 7,31 €   
Més de 1.327,97 €  15,60 €   
Preu íntegre 15,60 €   

 
SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA EN EL MARC DE LA LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE 
PROMOCIÓ  DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 
 
Servei d'atenció personal 
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Intervals Aportació usuari/ària 
Fins a  663,98 € 20% del preu íntegre 
663,99 a 995,97 € 50% del preu íntegre    
995,98 a 1.327,96 80% del preu íntegre 
Més de 1.327,96 100% del preu íntegre 

Preu íntegre 16,75 €/hora 
 
Servei d’atenció a la llar 
 

Intervals Aportació usuari/ària 
Fins a  663,98 € 20% del preu íntegre 
663,99 a 995,97 € 50% del preu íntegre    
995,98 a 1.327,96 80% del preu íntegre 
Més de 1.327,96 100% del preu íntegre 

Preu íntegre 13.40 €/hora 
 

IX. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS 

 

NATACIÓ ESCOLAR CURS 2018-2019. Aprovat per Junta de Govern Local de 13/07/2018 

 

 Natació per escoles bressol    666,83 €   mòdul/any, 222,28 € mòdul/torn 

 Natació per centres d’educació infantil   834,03 €   mòdul/any, 278,01 € mòdul/torn* 

 Natació per centres d’educació primària  816,60 €   mòdul/any, 272,20 € mòdul/torn* 

 

* Les escoles del sector est, sector oest i del Pont Major tindran un 70% de descompte en els mòduls trimestrals per 
tal de facilitar la seva participació en el programa. 

 

ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES MUNICIPALS CURS 2018-2019. Aprovades per Junta de govern Local 
de 13/07/2018 

 

 Activitats 
Preu 

Abonats 
Preu no 
abonats 

Esquena sana  145,62 € 182,03 € 

Manteniment training, to i GAC - 3 dies/setmana 167,67 € 209,59 € 

Manteniment training, to i GAC - 2 dies/setmana 135,05 € 168,81€  

Manteniment training, to, GAC + aerotó 145,62 € 182,03 € 

Aerotò. Pavellons municipals 145,62 € 182,03 € 

Aerotò. Centre escolar   85,56 € 106,95 € 

Ioga – 2 dies/setmana (adults) 215,92€  269,90 € 

Ioga – 2 dies/setmana (gent gran)  73,44 €   91,81 € 

Pilates 1dia/setmana   86,37 € 107,96 € 

Pilates 2 dies/setmana  172,74 € 215,92 € 

Activitat física de manteniment    79,34 € 99,18 € 

Escola de Tennis – 1.30 hores/sessió, 1 dia/setmana  165,98 € 207,47 € 

Escola de Tennis – 1 hora/sessió, 2 dies/setmana 221,30 € 276,62 € 
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Escola de Tennis – 1.30 hores/sessió, 2 dies/setmana  332,14 € 415,18 € 

Escola de Tennis 3 anys 110,65 € 138,31 € 

Zumba 172,74 € 215,92 € 

Gimnàstica dolça 35,80 € 44,75 € 

 
ACTIVITATS AQUÀTIQUES CURS 2018-2019. Aprovades per Junta de Govern Local de 13/07/2018 
 

ACTIVITATS FREQÜÈNCIA 
PREUS 

ABONATS 
PREUS NO 
ABONATS 

Activitat Aquàtica Prepart  9 sessions 75,46 € 94,32 € 

Activitat Aquàtica Prepart  12 sessions 100,61 € 125,76 € 

Activitat Aquàtica Prepart  11 sessions 92,22 € 115,28 € 

Activitat aquàtica per a nadons 9 sessions 106,63 €  133,29 € 

Activitat aquàtica per a nadons 10 sessions 118,48 €  148,10 € 

Activitat aquàtica per a nadons 11 sessions 130,33 €  162,91 € 

Activitat aquàtica per a nadons 12 sessions 142,18 € 177,72 € 
Familiarització, iniciació i perfeccionament 
per a infants i joves 

1 dia/setmana 123,10 € 153,87 €  

Escola Aquàtica I per a joves d’11 a 13 anys 1 dia/setmana 123,10 € 153,87 € 
Escola Aquàtica I i II per a joves d’11 a 17 
anys  

2 dies/setmana 172,07 € 215,08 € 

Iniciació, intermig i perfeccionament adults  1 dia/setmana 123,10 € 153,87 € 

Clínic de natació  1 dia/setmana 147,71 € 184,64 € 

Curs de natació per a aduts 1 dia/setmana 123,10 € 153,87 € 

Aquafitness per a adults  2 dies/setmana 196,38 € 245,47 € 

Natació iniciació gent gran  1 dia/setmana 45,04 € 56,30 € 

Hidrogimnàstica gent gran  1 dia/setmana 45,04 € 56,30 € 

Hidrogimnàstica gent gran  2 dies/setmana 90,07 € 112,59 € 

Aquatraining per a adults 1 o 2 dies/setmana 196,38 € 245,47 € 

Activitat aquàtica necessitats especials 1 dia/setmana 201,60 € 252,00 € 

Activitat aquàtica terapèutica 1 dia/setmana 147,71 € 184,64 € 

 

X. EDUCACIÓ 
 

ESCOLES BRESSOL Curs 2018-2019 Aprovats per JGL de 08/06/2018.  
Servei escola i menjador, preus segons els llindars de renda:  
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*Els preus del servei de matins només s’aplicaran a l’escola bressol Baldufa per les places ofertes d’aquesta 
modalitat (de 9h a 14h) 

membres 
Quota 

escola mes 

 
60€ 

 

 
 80€ 

 

 
100€ 

 

 
120 € 

 

 
 140€ 

 

 
 160€ 
 

  180€ 

unitat 
Quota 
matins* 
mes  

    40€   55€  70€   85€   100€  115€  130€ 

familiar 
Quota 

menjador 
  2€ 2,65€ 

 
3,3€ 

 

 
   4€ 

 

 
4,65€ 

 

 
  5,3€ 
 

  6 €/dia 

2 fins 7814 9377 11252 13503 16203 19443 a partir de 19444 

3 fins 10262 12314 14777 17733 21279 25533 a partir de 25534 

4 fins 12172 14606 17528 21033 25240 30286 a partir de 30287 

5 fins 13813 16576 19891 23869 28643 34369 a partir de 34370 

6 fins 15397 18476 22172 26606 31927 38312 a partir de 38313 

7 fins 16895 20274 24329 29195 35033 42040 a partir de 42041 

8 fins 18383 22060 26472 31766 38119 45743 a partir de 45744 

 
Servei bon dia: 
Servei de 8 a ¾ de nou del matí, fixes.... 30 €/mes 
Dies eventuals........................................... 3 €/hora* 
* aquest servei és complementari i el preu és fix. No es pot acollir a trams ni descomptes 
 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE RECURSOS EDUCATIUS. Curs 2018-2019 Aprovats per JGL de 06/07/2018.  
 
MONITORATGE. 
 
Visites i activitats dinamitzades per personal educador: 
Centres educatius de la ciutat de Girona 38,00€/hora. 
Centres educatius de fora de la ciutat de Girona 41,14€/hora. 
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NOTA FINAL 

 

Els Preus públics relacionats han estat aprovats al llarg de l’any per Decrets de l’Alcaldia i en les corresponents 
Juntes de Govern Local per les diferents àrees. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


