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ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS 

Article 1.- DISPOSICIÓ GENERAL 
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 5.B.b) i 5.D.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 6.1 i 8.1.b del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
arts. 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març TRLRHL i Disposició Addicional 2ª. de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics.
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit d’exigència de preus públics en
el municipi de la Bisbal d’Empordà, d’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004,
de 5 de març.

Article 2.- EXIGÈNCIA 
S’establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l’Ajuntament sempre que no 
siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, i siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector 
privat, d’acord amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

Article 3.- NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS 
Pel règim de no subjecció i d’exempcions s’estarà al que disposa l’article 42 del RDL 2/2004, de 5 de 
març. 
Quan, mitjançant l’expedient oportú informat per l’Equip Bàsic d’Atenció Social municipal, s’acrediti un 
risc social greu, l’Alcalde-Presidència, mitjançant decret, podrà exonerar-los parcialment del pagament 
de preus públics fins com a màxim amb el 75%. 
Només serà d’aplicació en aquells casos que no es puguin aplicar les bonificacions per criteri de la 
situació econòmica de la unitat familiar, prevista a l’article 7 d’aquesta ordenança. 

Article 4.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquest article, s’exigirà el dipòsit previ de l’import total dels
preus públics en el moment de formular la sol·licitud de la utilització o del servei, llevat que en la norma
específica del preu públic que es tracti s’indiqui el contrari.

Article 5.- OBLIGATS AL PAGAMENT 
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics els que utilitzin els serveis o activitats
pels quals cal satisfer preus públics, encara que no hagi formulat la corresponent sol·licitud.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització de les prestacions, essent
compatible amb la suspensió de la llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en
cada cas.

Article 6.- QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS 
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei
prestat o de l’activitat esmentada.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost les
dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.

Article 7.- BONIFICACIONS PER CRITERI DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT 
FAMILIAR 
S’aplicarà una bonificació del 25% en els preus públics per aquelles famílies que reuneixin els 
següents requisits:  
- Estar empadronades a la Bisbal d’Empordà.
- Tenir un nivell de renda anual, com a unitat familiar, igual o inferior als llindars econòmics establerts
en la taula següent:
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Núm. Membres 
unitat familiar Composició unitat familiar Renda màxima anual 

1 1 adult 11.154,752 € 
2 2 adults 16.732,072 € 
2 1 adult i 1 menor 14.501,18 € 
3 1 adult i 2 menors 17.847,60 € 
3 2 adults i 1 menor 20.078,55 € 
4 1 adults i 3 menors 21.194,03 € 
4 2 adults i 2 menors 23.424,98 € 
4 3 adults i 1 menors 25.655,93 € 
5 1 adult i 4 menors 24.540,45 € 
5 2 adults i 3 menors 26.771,40 € 
5 3 adults i 2 menors 29.002,36 € 
6 2 adults i 4 menors 30.117,83 € 
6 3 adults i 3 menors 32.348,78 € 
7 2 adults i 5 menors 33.464,26 € 
7 3 adults i 4 menors 46.849,96 € 
7 5 adults i 2 menors 40.157,11 € 

 
Membres unitat familiar: Es consideren membres computables els progenitors o persona/es 
encarregades de la guarda i protecció de l’infant, els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc 
anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’últim exercici fiscal liquidat, o els/les 
germans/es de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així 
com els ascendents dels pares amb residència en el mateix domicili. 
 
En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre computable el cònjuge que no 
conviu amb l’infant o infants, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la 
renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 
 
Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys a 31 de  desembre de l’últim exercici fiscal 
liquidat. 
 
Es consideren ingressos: els provinents del treball, pensions o prestacions econòmiques diverses (atur, 
invalidesa, etc), patrimoni, capital o altres, exempts o no de declarar a l’Impost sobre la Renda de 
Persones Físiques (IRPF). 
 
El llindar econòmic es calcula segons l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que 
fixa periòdicament la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (569,12 € mensuals) multiplicada per 1,4 
(796,77 €). Per establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la 
següent fórmula de càlcul: 

- Per cada adult de més a la llar: + 0,5 * 1,4 * IRSC (398.38 €) 
- Per cada menor de més a la llar: + 0,3 * 1,4 * IRSC (239,03 €) 

 
En cas que, durant la vigència de les ordenances fiscals, es modifiqui per part de la Generalitat de 
Catalunya l’IRSC, prevaldran els imports fixats com a “ingrés màxim anual” al present article, que no 
variaran mentre no es modifiqui expressament l’ordenança de preus públics. 
 
La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de les rendes de cadascun dels 
membres computables de la família que tinguin ingressos de qualsevol naturalesa de conformitat amb 
la normativa reguladora de l’IRPF. Es tindran en compte també els ingressos exempts de declarar a 
l’IRPF (invalideses, pensions d’aliments, etc ). 
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Es consideren membres computables de la unitat familiar: 
- Els progenitors o persona/es encarregades de la guarda i protecció de l’infant. 
- Els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 

31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar 
- Els/les germans/es de més de vint-i-cinc anys, quan es tracti de persones amb discapacitat 

física, psíquica o sensorial, 
- Els ascendents dels pares amb residència en el mateix domicili 
- En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre computable el cònjuge 

que no conviu amb l’infant o infants escolaritzat/s, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 

 
Aquesta bonificació només serà d’aplicació a les quotes dels serveis/activitats incloses en els apartats 
següents: 

1.2.- ACTIVITATS ESPORTIVES (majors de 18 anys) 
   2.- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “EL TREN PETIT” 
3.1.- CURSOS FORMATIUS ARTS PLÀSTIQUES 
4.2.- CURSOS I PROVES D’ACCÉS AULA D’ADULTS 
5.1.- CURSOS FORMATIUS ESCOLA DE MÚSICA 

 
En cap cas s’aplicarà a altres preus com poden ser les matrícules.  
 
Per poder optar a aquestes bonificacions, s’haurà de presentar la documentació següent: 

- Instància específica de petició bonificació, presentada a través del Registre General de 
l’Ajuntament. 

- Documentació acreditativa relacionada:. 
o Documentació que identifiqui a tota la unitat familiar. 
o Llibre de família. 
o Justificant d’ingressos econòmics: declaració de la renda de l’últim exercici liquidat o 

certificat d’ingressos de tots els membres. 
o de la unitat familiar que computen en el barem del llindar econòmic. En cas de no tenir 

ingressos, certificat que ho justifiqui. 
 
L’aplicació d’aquestes bonificacions s’aprovarà per acord de l’òrgan competent i es notif icaran a 
l’interessat.  
 
En el cas que aquestes bonificacions s’aprovin amb posterioritat a l’inici de l’activitat i el pagament 
d’aquestes, es procedirà a la compensació dels imports cobrats de més amb el pagament dels rebuts 
pendents de cobrar, o si això no fos possible, es procedirà a fer la devolució d’aquests ingressos a 
l’interessat/da. 
 
A no ser que s’estableixi explícitament el contrari, les bonificacions no seran acumulables ni aplicables 
en el cas de rebre subvencions o altres ajuts municipals relacionats amb la mateixa activitat o servei. 
Podran ser bonificades amb un 50% els beneficiaris/àries del Carnet jove local i amb un 15% als 
posseïdors del Carnet jove de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 8.- INCIDÈNCIA DE L’I.V.A  
1. En la determinació de la quantia dels preus no s’hi inclourà l’impost sobre el Valor Afegit, que 
necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui procedent. 
2. De conformitat amb el que preveu l’article 7.9 de la Llei 37/1992 no estan subjectes a l’I.V.A. la 
constitució de concessions i autoritzacions administratives, llevat que tinguin per objecte la cessió del 
dret a utilitzar immobles o instal·lacions en ports i aeroports. 
 
Article 9.- NORMES DE GESTIÓ  
1. L’Ajuntament podrà exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real 
d’utilització del servei i podrà, tanmateix, fer les comprovacions oportunes. 
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic o l’activitat 

APROVACIÓ
 IN

IC
IAL O

RDENANÇA G
ENERAL P

REUS PÚBLIC
S PLE

 25
.10

.20
22



 

 
- 4 - 

administrativa no es porti a terme, serà procedent la devolució de l’import satisfet. 
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan que tingui atribuïda 
la seva fixació o modificació. 
4. Els deutes per preus públics, derivats de devolucions de rebuts o d’altres, podran exigir-se pel 
procediment administratiu de via executiva.  
5. Per a la tramitació de la baixa d’una activitat, l’interessat ho haurà de comunicar per escrit a l’Àrea 
responsable, per qualsevol dels següents mitjançant: 

- Instància genèrica presentada al Registre general de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà. 
- Presencialment a l’Àrea de referència o des d’on es presta el servei. 

En el cas de rebuts amb periodicitat mensual serà abans del dia 15 (o següent dia hàbil) del mes 
anterior al que vol realitzar la baixa,  
En el cas que no consti comunicació expressa de la voluntat de ser baixa del servei, es continuarà 
girant el rebut. 
6. Si es registren dos devolucions de rebuts es procedirà d’ofici a donar de baixa l’activitat. 
7. La manca de pagament dels Preus Públics en els terminis i amb els requisits establerts per aquesta 
reglamentació, motivarà, de forma immediata, l’obertura del procediment recaptador en la via de 
constrenyiment, que es realitzarà d’acord amb els articles 68 i següents del Reglament Genera l de 
Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 

 

Article 10.- MEMÒRIA ECONÒMICO-FINANCERA 
Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria 
econòmica-financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitzacions derivades de la realització de les activitats i la prestació 
dels serveis. 
 
Article 11.- COMPETÈNCIES 
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest terme municipal. 
2. S’atribueix la competència de fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple a la Junta de 
Govern Local. 
 
Article 12.- PUBLICITAT 
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d’acord amb l’àmbit 
d’incidència dels mateixos. Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles 
al·legacions o reclamacions, acompanyades d’informe del tècnic competent, seran resoltes per la 
pròpia Junta de Govern Local, que podrà modificar l’acord anterior. Els preus fixats seran executius 
mentre no es dicti acord de modificació. 
 
Article 13.- REMISSIÓ NORMATIVA 
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció vigent de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, el Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics i demés Disposicions 
concordants. 
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1.- ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
1.1.- ESCOLA ESPORTIVA I PREESPORTIVA ( 2 dies per setmana) 
 

Concepte 
Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 

Matrícula Quota Matrícula Quota 
Psicomotricitat i Multiesport 23,62 € 25,98 € 24,20 € 26,65 € 
Activitat Musical 27,16 € 29,53 € 27,85 € 30,25 € 
Judo 27,16 € 29,53 € 27,85 € 30,25 € 
Escalada 27,16 € 29,53 € 27,85 € 30,25 € 
Natació 27,16 € 36,97 € 27,85 € 37,90 € 
Quota mensual per no assistència ----- 9,45 € ----- 9,70 € 

 

BONIFICACIONS: 
Es bonificarà un 5% de la quota mensual per 2 abonats o més del mateix nucli familiar. Caldrà justificar-
ho mitjançant la presentació del llibre de família. 
 
1.2.- ACTIVITATS ESPORTIVES (majors de 18 anys)  
 

Concepte 
Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 

Matrícula Quota Matrícula Quota 
Sala de Fitness i Musculació  40,77 €  37,49 € 41,80 € 38,45 € 
Quotes Activitats Dirigides 

ECO (1 sessió a la setmana) 40,77 €  20,23 €  41,80 € 20,75 €  
DOBLE (2 sessions a la setmana) 40,77 €  33,74 €  41,80 € 34,60 € 
TRIPLE (3 sessions a la setmana) 40,77 € 37,41 € 41,80 € 38,35 € 
4x4 (4 sessions a la setmana) 40,77 €  41,23 €  41,80 € 42,25 € 
TOTAL (5 sessions a la setmana) 40,77 €  43,13 €  41,80 € 44,20 € 

Quota mensual de no assistència ----- 10,63 € ----- 10,90 € 
 

BONIFICACIONS: 
Per aquestes activitats són d’aplicació les bonificacions per criteri de la situació econòmica de la unitat 
familiar recollides a l’art. 7 d’aquesta Ordenança fiscal de preus públics (Exc. quota mensual de no 
assistència). 
Bonificació del 50% de la matrícula amb la presentació del Carnet jove local i del 15% amb el Carnet jove 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

Concepte 
Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 

Matrícula Import Matrícula Import 
Abonament mensuals (8 sessions) ----- 48,27 € ----- 49,50 € 
1 sessió d’activitats dirigides  ----- 6,17 € ----- 6,30 € 
Tercera edat (Quota sessió matinal) 13,45 € 15,25 € 15,25 € 15,65 € 
Piscina terapèutica (Club de Tennis) ----- 5,75 € ----- 5,90 € 
Entrada sala de Fitness i Musculació  ----- ----- ----- ----- 
 Individual 1 dia ----- 8,49 € ----- 8,70 € 
 Individual 1 setmana ----- 26,48 € ----- 27,15 € 
 Individual 1 quinzena ----- 47,62 € ----- 48,80 € 
 Grup 1 dia ----- 31,74 € ----- 32,55 € 
 Grup 1 setmana ----- 126,99 € ----- 130,15 € 
 Grup 1 quinzena ----- 232,70 € ----- 238,50 € 
Quota mensual de no assistència 
tercera edat ----- 3,54 € ----- 3,65 € 

(*) Entrada de grup mín. per 6 persones 

APROVACIÓ
 IN

IC
IAL O

RDENANÇA G
ENERAL P

REUS PÚBLIC
S PLE

 25
.10

.20
22



 

 
- 6 - 

1.3.- PARC INFANTIL DE NADAL-PIN 
 

Concepte Import 
1 dia  7,40 € 
2 dies 12,60 € 
3 dies 16,80 € 
4 dies 21,00 € 

 
1.4.- ACTIVITATS DE LLEURE I CASALS 
 
Casal matí de 8.30 a 13.30 h: 
 

Setmanes Import 
1 63,15 € 
2 115,80 € 
3 168,45 € 
4 221,05 € 
5 273,70 € 
6 326,35 € 
7 378,95 € 
8 431,60 € 

 
Casal matí de 8.30 a 15.30 h: 
 

Setmanes Import 
1 69,50 € 
2 128,40 € 
3 187,40 € 
4 246,35 € 
5 305,30 € 
6 364,25 € 
7 423,20 € 
8 482,15 € 

 
PREU: 
Aquest preu no inclou el cost de l’àpat 
Aquests imports són vàlids per a la inscripció feta en el període corresponent. En cas que es realitzi una 
inscripció fora de termini, augmentant les setmanes, es cobrarà el preu públic de les noves setmanes 
que s’ampliïn.  
 
BONIFICACIONS: 
Per assistència de 2 germans es bonificarà la quota del segon germà amb un 15%. 
Per assistència de 3 germans o més es bonificarà la quota del segon germà i dels successius amb un 
30%. 
 
1.5.- CURSOS DE NATACIÓ ESTIU  
 

Concepte Import 
Nadons de 1 a 3 anys 54,50 € 

De 4 fins a 16 anys 102,30 € 
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1.6.- PISCINA MUNICIPAL (TEMPORADA ESTIU) 
 
1.6.1.- Usuaris fixes de temporada 

Concepte Import 
Quota individual: fins a 17 anys 94,45€ 
Quota individual >  de 18 anys 122,30€ 
Quota familiar:  
   Menors de 3 anys Gratuït 
   2 adults 145,25€ 
   2 adults+1 fill menor de 18 anys 173,10€ 
   2 adults+2 fills menors de 18 anys 193,70€ 
   2 adults+3 fills ó més menors 18 anys 206,40€ 
   1 adult + 1 fill < 18 anys 138,00€ 
   1 adults + 2 fills < 18 anys 151,30€ 
 
Es cobrarà la part proporcional des de la data l'obertura de la piscina municipal fins a la data de sol·licitud 
de baixa 
 
BONIFICACIONS: 
Bonificació del 15% amb la presentació del Carnet jove local i del 5% amb el Carnet jove de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
1.6.2.- Usuaris no fixes de temporada 
 

Concepte 1 dia 
1 dia a 

partir de les 
17.00 

Bono 5 dies Bono 10 
dies 

Quota individual: fins a 17 anys inclosos 6,50 €  3,50 €  20,00 €  35,00 €  
Quota individual, >  de 18 anys inclosos 7,50 €  4,50 €  25,00 €  45,00 €  
Quota familiar:  
   2 adults 13,00 €  ----- ----- ----- 
   2 adults + 1 fill menor de 18 anys 19,00 €  ----- ----- ----- 
   2 adults + 2 fills ó més  menors de 18 anys 23,50 €  ----- ----- ----- 
   1 adult + 1 fill < 18 anys 12,00 €  ----- ----- ----- 
   1 adults + 2 fills < 18 anys 17,50 €  ----- ----- ----- 
Quota menor de 3 anys  Gratuït  ----- ----- ----- 
Grups mínim de 6 persones (preu/persona): 
   Infantil 3,00 €  ----- ----- ----- 
   Jubilats 3,00 € ----- ----- ----- 
   Discapacitats 66% 3,00 € ----- ----- ----- 
   Adults 3,50 € ----- ----- ----- 
   Entitats bisbalenques sense ànim de lucre 1,00 € ----- ----- ----- 

 
Els productes a la piscina es vendran pels preus de venda recomanat per l’empresa distribuïdora. 
 
1.7.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  
 
1.7.1.- Pavelló poliesportiu i pavelló firal 
 

Concepte Import Import amb 
calefacció Neteja 

Utilització de les instal·lacions: 
       Preu hora diürna 31,70 € 36,80 €  ----- 

       Preu hora amb llum 49,50 € 55,00 €  ----- 

       Preu hora mitja pista  18,00 € 23,10 €  ----- 

       Preu hora mitja pista amb llum 27,00 € 32,40 €   

       Utilització dutxa per usuaris externs 2,00 €  ----- 
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Concepte Import Import amb 
calefacció Neteja 

Competició esportiva (per partit): 
       Sense llum 41,10 € ----- ----- 

       Amb llum  61,70 € ----- ----- 
Publicitat: Mòdul 3x1 (preu anual) Mides reals 
2’73x0’915 220,00 € ----- ----- 

Utilització Pavelló Firal     
       Entitats Bisbalenques que organitzen activitats 
      obertes a la població en general al llarg de l’any Gratuït ----- a càrrec 

organització 
       Empreses bisbalenques, entitats i associacions 
       amb seu fora de la Bisbal, particulars bisbalencs 

Import hores utilització 
de les instal·lacions ----- a càrrec 

organització 

o fiança en tots els casos 650,00€ ----- ----- 

       Empreses fora de La Bisbal Import hores utilització 
de les instal·lacions ----- a càrrec 

organització 
o fiança en tots els casos 2.675,00€ ----- ----- 

(*) Si en algun acte no es realitza correctament la neteja, l'àrea d'esports repercutirà la neteja realitzada a l'entitat o 
empresa organitzadora de l'acte 
 
1.7.2.- Pistes esportives 
 

Concepte Import 
Utilització pista per hora no lectiva (preu/hora) 
   Diürna (sense llum) 6,26 € 
   Nocturna (amb llum) 12,37 € 
 
1.7.3.- Camp de futbol 
 

Concepte Import Neteja 
Utilització de les instal·lacions: 

   Diürna (sense llum)      69,70 €  a càrrec 
organització 

   Nocturna (amb llum)      92,90 €  a càrrec 
organització 

   Diürna mig camp (sense llum)      38,00 €  a càrrec 
organització 

   Nocturna mig camp (amb llum) 52,80 €  a càrrec 
organització 

Competició esportiva (per partit)  

   Diürna (sense llum)      82,40 €  a càrrec 
organització 

   Nocturna (amb llum)    123,50 €  a càrrec 
organització 

C.3 Publicitat 
   Mòdul 2 x 0,9     211,20 €  ----- 

 

Es bonifica el 100% de l'import a les entitats esportives municipals i els centres escolars municipals que 
sol·licitin la utilització durant una temporada esportiva o un curs escolar de manera regular d'una 
instal·lació municipal i se'ls autoritzi per part de l'Àrea d'Esports. 
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2.- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “EL TREN PETIT” 
 

Concepte 2022-2023 2023-2024 
A) P0   
A.1.- Jornada normal: de 8:45 a 11:45 i de 14:45 a 17:00h. 184,86 €  189,50 €  

A.2.- Mitja jornada: de 8:45 a 11:45 o bé de 14:45 a 17:00h.   
138,65 €  

  
142,15 €  

Quota material   
40,00 €  

  
41,00 €  

B) P1   

B.1.- Jornada normal: de 8:45 a 11:45 i de 14:45 a 17:00h.   
154,05 €  

  
157,90 €  

B.2.- Mitja jornada: de 8:45 a 11:45 o bé de 14:45 a 17:00h.   
106,81 €  

  
109,48 €  

Quota material   
40,00 €  

  
41,00 €  

C) P2    
C.1. - Jornada normal: de 8:45 a 11:45 i de 14:45 a 17:00h. Només mes de juliol 128,38 € 132,00 € 

Quota material   
80,00 €  

  
82,00 €  

D) EXTRES    

Acollida matí: de 8:00 a 8:45h (import/mes)   
30,81 €  

  
31,60 €  

Acollida tarda: de 17:00 a 17:45h (import/mes)   
30,81 €  

  
31,60 €  

Acollida eventual (import/hora)   
6,16 €  

  
6,30 €  

Tarda eventual (Inclou berenar)   
11,00 € 

  
11,30 € 

E) SERVEI MENJADOR (inclou servei de menjador + àpat)   

E.1. Alumnes de P0:    

E.1.1. Usuaris fixes tot el curs (import/mes)   
180,75 € 

  
185,25 € 

E.1.2. Usuaris eventuals (import/dia)   
10,27 € 

  
10,60 € 

E.1.3. Usuaris alletament matern (o biberó), fins a introducció d’aliments 
(import/mes)  120,00 € 123,00 € 

E.2 Alumnes de P1:    

E.2.1. Usuaris fixes tot el curs (import/mes) 153,64 € 157,50 € 

E.2.2. Usuaris eventuals (import/dia) 8,73 € 9,00 € 

F) BERENAR   

F.1. Mensual   
18,00 € 

  
18,50 € 

F.2. Eventual (import/dia)   
1,00 € 

  
1,05 € 

G) MATRÍCULA (Per alumnes que no tenen gratuïtat en el servei)   

Matrícula única 1r Trimestre ( de setembre a desembre) 128,38 € 131,60 € 

Matrícula única 2n Trimestre ( de gener a març) 82,16 € 84,30 € 

Matrícula única 3r Trimestre ( d’ abril a juny) 46,73 € 48,00 € 
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- El pagament de la matrícula és una reserva de plaça. S’estableix un preu únic per a tots els alumnes, 
que no disposin de la gratuïtat del servei i no es retornarà en cas de baixa. 

- La matrícula es cobrarà en 1 sol pagament, depenent de quan s’hagin formalitzat les inscripcions. 
- Als alumnes que es matriculin durant el curs se’ls cobrarà juntament amb la primera quota mensual.  
- El pagament de les quotes serà mensual.  
- La quota mensual es cobra al mateix mes i el servei de menjador i les extres es cobraran a mes 

vençut. 
 

BONIFICACIONS: 
Per aquests serveis són d’aplicació les bonificacions per criteri de la situació econòmica de la unitat 
familiar recollides en l’art. 7 d’aquesta Ordenança fiscal de preus públics (no inclou quotes de material, 
de menjador, les matrícules o qualsevol extra). 
En el supòsit d’absència per recomanació o prescripció mèdica de l’alumne/nadó a l’escola bressol, en 
un període mínim de 30 dies, s’aplicarà el preu públic del 25% segons apartat, i fins a un màxim de 3 
mesos.  
Bonificació del 25% en la quota del segon germà i en la dels següents (sempre i quan el primer germà no 
disposi de gratuïtat en el servei). 
 
 
3.- ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES 
 

3.1.- CURSOS FORMATIUS ARTS PLÀSTIQUES 
 

Concepte Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 
Adults i infants (quota mensual)   
   1,30h. setmanals 23,11 € 23,70 € 
   2 hores setmanals 30,81 € 31,60 € 
   4 hores setmanals 51,35 € 52,65 € 
   6 hores setmanals 61,62 € 63,15 € 
Matrícula   
   Setembre 50,15 € 51,40 € 
   Gener 41,23 € 42,25 € 
   Abril 30,91 € 31,70 € 

 
3.2.- MONOGRÀFICS ARTS PLÀSTIQUES 
 
Durada de la sessió Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 
   2 hores 20,54 € 21,05 € 
   4 hores  30,81 € 31,60 € 
   8 hores 51.35 € 52,65 € 
   10 hores  61,62 € 63,15 € 
   20 hores  102,70 € 105,25 € 

(*) Activitats no bonificables segons art. 7  Ordenança general de preus públics. 
(**) Activitats exemptes de matrícula 
 

BONIFICACIONS: 
Per aquestes activitats són d’aplicació les bonificacions per criteri de la situació econòmica de la unitat 
familiar recollides en l’art. 7 d’aquesta Ordenança general de preus públics 
Bonificació del 50% de la matrícula amb la presentació del Carnet jove local i del 15% amb el Carnet jove 
de la Generalitat de Catalunya. 
Es bonificarà un 5% de la quota mensual per 2 abonats o més del mateix nucli familiar. Caldrà justificar-
lo mitjançant la presentació del llibre de família. 
Les bonificacions no són acumulables 
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PLACES: 
En cas que la demanda de places superi l’oferta de l’escola, tindran prioritat: 
1. Els alumnes residents a la Bisbal. 
2. Els alumnes que tinguin germans al centre. 
 
MATRÍCULA: 
El pagament de la matrícula és una reserva de plaça. S’estableix un preu únic per a tots els alumnes, i 
no es retornarà en cas de baixa. 
La matrícula es cobrarà en 1 sol pagament, al mes de setembre. 
Als alumnes que es matriculin durant el curs, se’ls hi cobrarà juntament amb la primera quota de l’escola. 
 
MATERIAL: 
El preu del curs no inclou el material. 
 
QUOTES: 
El pagament de les quotes serà mensual.  
En cas de baixa l’alumne/a haurà de comunicar per escrit mitjançant instància a l’Ajuntament abans de 
finalitzar el mes anterior al que es produeixi la baixa, en cas contrari es girarà el rebut corresponent. 
 
 
4.- AULA D’ADULTS 

 
4.1.- ALFABETITZACIÓ 
 

Concepte 
Quota única 

curs 2022-2023 
Inscripcions febrer 

2022-2023 
Quota única 

curs 2023-2024 
Inscripcions 

febrer 2023-2024 
Alfabetització en llengua catalana (5 
h/ setmana d'octubre a maig): 30,00 € 15,80 € 30,75 € 16,20 € 

(*) Activitats no bonificables segons art. 7 Ordenança general de preus públics. 
 
4.2.- CURSOS I PROVES D’ACCÉS AULA D’ADULTS 
 

Concepte Quota única 
Curs 2022-2023 

Quota única 
Curs 2023-2024 

Inscripcions 
gener-març 

2023 
Inscripcions 

abril-juny 2023 

Cursos informàtica (30 h) 123,24 € 126,30 € 126,30 € 126,30 € 
Cursos informàtica (20 h) 83,19 € 85,25 € 85,25 € 85,25 € 
Cursos informàtica (10 h) 46,22 € 47,40 € 47,40 € 47,40 € 
Cursos Informàtica  (100 h.) ACTIC nivell 
bàsic 246,48 € 252,65 € 168,45 € 84,20 € 

Cursos Informàtica (130 h) ACTIC nivell mitjà 308,10 € 315,80 € 210,55 € 105,25 € 
Cursos intensius idiomes (24 h) 92,43 € 94,75 € 94,75 € 94,75 € 
Curs anglès nivell FIRST (120 h) 443,66 € 454,75 € 303,20 € 151,60 € 
Cursos idiomes (60 h) 221,83 € 227,40 € 151,60 € 75,80 € 
Cursos idiomes (90 h) 332,75 € 341,10 € 227,40 € 113,70 € 
Graduat en educació secundària (480 h) 529,93 € 543,20 € 362,15 € 181,10 € 
Proves d'accés cicles formatius grau mitjà 
(375 h) 462,15 € 473,70 € 315,80 € 157,90 € 

Altres cursos no regulats anteriorment de “n” 
hores (import/hora) 3,70 €  3,80 € ----- ----- 

(*) No s’inclouen drets d’examen 
  

APROVACIÓ
 IN

IC
IAL O

RDENANÇA G
ENERAL P

REUS PÚBLIC
S PLE

 25
.10

.20
22



 

 
- 12 - 

Concepte 
Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 

Fase comuna Fase 
específica 

Fase 
comuna 

Fase 
específica 

Proves d'accés cicles formatius grau superior 
(300h) 

462,15 € ----- 473,70 € ----- 

Proves d'accés a la universitat    ----- 
   > 25 anys (200 h) 462,15 € ----- 473,70 € ----- 
   Biologia (50 h) ----- 184,86 € ----- 189,50 € 
   Geografia (50 h) ----- 184,86 € ----- 189,50 € 
   Història (50 h) ----- 184,86 € ----- 189,50 € 
   Matemàtiques (90 h) ----- 323,51 € ----- 331,60 € 

 (*) No s’inclouen drets d’examen ni inscripció IOC 
 
4.3.- MONOGRÀFICS AULA ADULTS (exempts de matrícula) 
 
 Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 
   2 hores 20,54 € 21,05 € 
   4 hores  30,81 € 31,60 € 
   8 hores 51,35 € 52,65 € 
   10 hores  61,62 € 63,15 € 
   20 hores  102,70 € 105,25 € 

 (*) Activitats no bonificables segons art. 7 Ordenança general de preus públics 
 
El preu del curs no inclou el material. 
Les quotes seran abonades una vegada formalitzada la inscripció al curs. 
El pagament de les quotes dels cursos amb import menor o igual a 126,30€ es realitzarà mitjançant 
padró en un sol termini, excepte els cursos d’alfabetització en llengua catalana que es realitzarà 
mitjançant la modalitat de pagaments a tercers (etiquetes identificatives amb codi de barres). 
El pagament de les quotes dels cursos amb import superior a 126,30€ es realitzarà mitjançant padró en 3 
terminis: 1r pagament octubre, 2n pagament gener i 3r pagament abril. O bé, per transferència bancària 
al número següent: ES78 2100 0031 2002 0000 8800 imprescindible posar nom i cognoms i el curs. 
Caldrà portar justificant de la transferència bancària a l’àrea d’Ensenyament. 
La formalització de la inscripció al curs pressuposa el pagament de tot el preu públic establert en la 
present ordenança fiscal. 
Només es podran donar de baixa en cas de força major (avalat per un informe del tècnic de l’àrea 
d’Ensenyament amb el corresponent vist i plau del regidor/a de l’àrea d’ensenyament). 
 
BONIFICACIONS: 
Per aquestes activitats són d’aplicació les bonificacions per criteri de la situació econòmica de la unitat 
familiar recollides en l’art. 7 d’aquesta Ordenança fiscal de preus públics 
Bonificació del 50% de la matrícula amb la presentació del Carnet jove local i del 15% amb el Carnet jove 
de la Generalitat de Catalunya. 
Es bonificarà un 5% de la quota mensual per 2 abonats o més del mateix nucli familiar. Caldrà justificar-
lo mitjançant la presentació del llibre de família. 
Les bonificacions no són acumulables. 
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5.- ESCOLA DE MÚSICA 
 

5.1.- CURSOS FORMATIUS ESCOLA DE MÚSICA 
 

Concepte Dedicació horària 
setmanal Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 

Matrícula    
Matrícula ----- 51,35 € 52,65 € 
Sensibilització i creativitat     
Música en família (de 0 a 3 anys) 1h 21,57 € 22,10 € 
Cantem i ballem (4 i 5 anys) 1h 21,57 € 22,10 € 
Música i moviment a les escoles (de 3 a 5 anys) 
Exempts de matrícula 1h 21,57 € 22,10 € 

Formació bàsica     
Cantem i toquem (6 anys - 1r) 1h 21,57 € 22,10 € 
Formació Bàsica 2 (7 anys - 2n)  1h coral + Instrument* 60,08 € 61,60 € 

Formació Bàsica 3, 4, 5 i 6 (de 8 a 11 anys - de 3r a 
6è) 

1h coral + 1,15 h de 
conjunt instrumental + 

Instrument * 
71,38 € 73,15 € 

Música a les escoles (de 6 a 12 anys) Exempts de 
matrícula 1h 21,57 € 22,10 € 

Formació avançada    

Formació Avançada 1, 2, 3, 4, 5, 6  (12 anys a 18 
anys)  

1,15 h de conjunt 
instrumental + 

Instrument* 
65,47 € 67,10 € 

Formació adults    

Formació Adults (+18 anys) 
1,15 h de conjunt 

instrumental + 
Instrument* 

65,47 € 67,10 € 

*Classes d'instrument en grup de 2 persones (45min./set.) O de 3 persones (60min./set.). Davant la impossibilitat de 
formar grup, s'oferirà una classe individual (30 min./set.)  
Optatives 
2n conjunt instrumental 1,15h 9,24 € 9,45 € 
3r conjunt instrumental 1,15h  Gratuït Gratuït 
2n instrument  45' 38,51 € 39,45 € 
Ampliació instrument 30' (individual) 51,35 € 52,65 € 
Llenguatge musical  1h 21,57 € 22,10 € 
Harmonia  1h 21,57 € 22,10 € 
Preparació accés a grau superior 5,15h 246,48 € 253,65 € 
Altres optatives específiques en format presencial o 
virtual 1h 21,57 € 22,10 € 

Altres formacions en classes col·lectives en format 
presencial o virtual 1,15h 26,96 € 27,65 € 

 
5.2.- LLOGUER INSTRUMENTS 
 

Concepte Dedicació horària 
setmanal Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 

Lloguer instrument de cobla 1r any Gratuït Gratuït 

Lloguer instrument Quota mensual (de 
set. a juny - 10 mesos) 14,79 € 15,15€ 

(*) Activitats no bonificables segons art. 7 Ordenança general de preus públics 
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5.3.- MONOGRÀFICS /AUDICIONS 
 

Concepte Curs 2022-2023 Curs 2023-2024 
MONOGRÀFICS (exempts de matrícula) 
Monogràfic de 2h 20,54 € 21,05€ 
Monogràfic de 4h 30,81 € 31,60€ 
Monogràfic de 8h 51,35 € 52,65€ 
Monogràfic de 10h 61,62 € 63,15€ 
Monogràfic de 20h 102,70 € 105,25€ 
Assaig amb repertorista de 4h (1 individual) 154,05 € 157,90€ 

AUDICIONS DELS CONJUNTS INSTRUMENTALS (Col·laboració econòmica per part de l'ens sol·licitant) 
Zona 1. Municipi de la Bisbal d'Empordà  Fins a 256,75 € Fins a 263,15€ 

Zona 2. Baix Empordà  359,45 € 368,45€ 

Zona 3. Barcelona, Catalunya nord i la resta de província de Girona 462,15 € 473,70€ 

Zona 4. Lleida i Tarragona 616,20 € 631,60€ 
(*) Activitats no bonificables segons art. 7 Ordenança general de preus públics 
 

BONIFICACIONS: 
Per aquestes activitats són d’aplicació les bonificacions per criteri de la situació econòmica de la unitat 
familiar recollides en l’art. 7 d’aquesta Ordenança fiscal de preus públics 
Bonificació del 50% de la matrícula amb la presentació del Carnet jove local i del 15% amb el Carnet jove 
de la Generalitat de Catalunya. 
Es bonificarà un 5% de la quota mensual per 2 abonats o més del mateix nucli familiar. Caldrà justificar-
lo mitjançant la presentació del llibre de família. 
Les bonificacions no són acumulables. 
 

PLACES:  
En cas que la demanda de places superi l’oferta de l’escola, tindran prioritat (en aquest ordre):  
1. Els alumnes residents a la Bisbal.  
2. Els alumnes que tinguin germans al centre. 
 

MATRÍCULA:  
El pagament de la matrícula és una reserva de plaça. S’estableix un preu únic per a tots els alumnes, i 
no es retornarà en cas de baixa.  
La matrícula es cobrarà en 1 sol pagament, entre els mesos de juliol i setembre, depenent de quan 
s’hagin formalitzat les inscripcions.  
Als alumnes que es matriculin durant el curs se’ls cobrarà juntament amb la primera quota de l’escola. En 
el cas que la matrícula es realitzi a partir de l’1 de febrer, es procedirà a cobrar el 50% del preu.  
 
QUOTES:  
El pagament de les quotes serà mensual. En cas de baixa l’alumne/a ho haurà de comunicar per escrit 
mitjançant instància a l’Ajuntament abans de finalitzar el mes anterior al que es produeixi la baixa, en cas 
contrari es girarà el rebut corresponent. 
 
 
6.- SERVEIS A MUSEUS, EXPOSICIONS,  MONUMENTS I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS  

 

6.1.- PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 
6.1.1.- CASTELL- PALAU I NUCLI HISTÒRIC 
 

Accés al Castell Palau Import 
Entrada individual (menors de 10 anys gratuït) 3,00 € 
Entrada reduïda  2,00 € 
Entrada per grups (+20 persones) 2,00 € 
Entrada combinada (visita Museu i castell) 7,00 €  
Entrada exclusiva espai d’exposicions temporals Gratuït 
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BONIFICACIONS: 
Bonificació del 100% per a residents a La Bisbal. 
Bonificació del 100% per a les visites de les Escoles de la Bisbal. 
Gaudiran d’entrada reduïda els col·lectius següents: 

 Majors de 65 anys 
 Estudiants a partir de 10 anys,  
 Titulars del Carnet jove local i del Carnet jove de la Generalitat de Catalunya. 
 Docents (prèvia presentació del carnet acreditatiu),  
 Guies turístics professionals acreditats. 
 Famílies nombroses i famílies monoparentals amb possessió del carnet vigent emès per la 

Generalitat de Catalunya. 
 Institucions i entitats amb les que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà hagi establert un 

conveni al respecte. 
 

Concepte Import 
Visita turística guiada Castell Palau, Nucli Antic i altres vinculades al turisme 
(import/persona) 
Menors de 10 anys gratuït 

5,00 € 

Visites per a escolars i estudiants (import/alumne) 3,00 € 
 
BONIFICACIONS: 
Bonificació del 100% per a les visites de les escoles de la Bisbal. 
Bonificació del 70% per a les escoles que accedeixin a les visites escolars mitjançant el programa 
INDIKA de la Diputació de Girona. 
 
6.1.2- VENDA DE LLIBRES, PUBLICACIONS I ALTRES PVP PER UNITAT  
 

Concepte Import 
Col·lecció itineraris “A peu pel Baix Empordà 5,00 € 
Mapes topogràfics 1: 30.000 Xarxa senderisme 12,00 € 
20 Itineraris de senderisme entre Garbí i Tramuntana 18,00 € 
Mapa topogràfic 1: 50.000 Xarxa cicloturisme 8,00 € 
Pedalant pel Baix Empordà- 15 itineraris de cicloturisme  18,00 € 
Rutes en BTT pel Baix Empordà, Les Gavarres i l’Ardenya 10,00 € 
El Baix Empordà. Llibre fotogràfic 40,00 € 
Imants de Ceràmica 4,00 € 
Adhesiu Marca Ciutat 1,00 € 
Tassa La Bisbal 18,00 € 
 
6.1.3.- CAMPANYA PROMOCIÓ DE LA MARCA CERÀMICA DE LA BISBAL 
 
Quota participació campanya           50,00€ 
 
6.1.4.- FIRES (en Pavelló cobert) 
 

1.-  Preu públic entrada fires   4,00 € 

2.- Antic Empordà. Lloguer espai, estand per mòdul de 12 m2 691,60 € 

3.- Terracotta Biennal. Lloguer espai, estand per mòdul de 6 m2 105,25 € 
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6.2.- REPRODUCCIÓ I ÚS PÚBLIC DE DOCUMENTS DE FONS I COL·LECCIONS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL CUSTODIATS PER L’ARXIU COMARCAL  
 

1 Productes editorials: 
Interior 72,85 € 
Portada 182,15 € 
Contraportada 104,10 € 
Llibres text interior 55,50 € 
Llibres text portada 120,10 € 

2 Premsa:  
Interior 36,40 € 

Portada 83,30 € 

3 Productes audiovisuals (TV, ràdio):  
Programes culturals 97,15 € 
Informatius, concursos, documentals 130,65 € 

4 Productes multimèdia:  
Interior 72,85 € 

Pantalla d’arrancada 208,20 € 

Altres 145,70 € 
5 Publicitat:  

Fulletons, calendaris 119,75 € 

Premsa 203,95 € 
6 Cinematogràfiques 182,20 € 

Fins a 10 diapositives 65,95 € 

7 Altres usos:  
Articles de papereria (pòsters, postals, cromos, carpetes, etc.) 163,25 € 
Exposicions temporals amb finalitat comercial, samarretes, jocs 217,70 € 

 
Estan subjectes a aquestes tarifes les utilitzacions privatives que tinguin caràcter comercial lucratiu i que 
comportin un ús intensiu del document reproduït. 
 
6.3.- TERRACOTTA MUSEU. 
 
1. ACCÉS AL MUSEU 

 

1.1- Visites Individuals: 
 Entrada individual: 5,00 €.  
 Entrada combinada (visita Museu i Castell):  7,00 €      

 
Gaudiran de bonificació del 100%: 

 Residents a la Bisbal. 
 Menors de 10 anys (excepte visites guiades). 
 Persones beneficiàries de la targeta acreditativa de disminució 
 Persones acompanyants necessàries de persones amb la targeta acreditativa de 

disminució 
 Donants i col·laboradors del Museu. 
 Membres de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal i comarca. 
 Membres de l’Associació de Ceramistes de Catalunya. 
 Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya. 
 Membres de l’Associació del MNACTEC. 
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 Membres de l’ICOM. 
 Aturats/ades (prèvia presentació del full DARDO) i família depenent. 
 Persones vinculades al protocol municipal. 
 Persones que visitin exclusivament l’espai d’exposicions temporals. 
 Totes les persones visitants el dia 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) i aquells 

altres dies que puntualment acordi el Patronat.  
 Grups d’escolars de la Bisbal d’Empordà a la visita permanent i a les exposicions 

temporals. 
 Els beneficiaris de la tarifa APROPA CULTURA (2% de la capacitat de les activitats que 

organitzi el Museu), adreçada a col·lectius especialment vulnerables o amb disminució. 
 Persones amb el carnet d’Amic del Terracotta Museu. 

 
Gaudiran de bonificació del 50%: 

 Jubilats. 
 Estudiants a partir de 10 anys. 
 Estudiants de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. 
 Titulars del carnet jove. 
 Docents (prèvia presentació del carnet acreditatiu). 
 Guies turístics professionals acreditats. 
 Grups a partir de 10 persones. 
 Famílies nombroses i famílies monoparentals amb possessió de carnet vigent emès per la 

Generalitat de Catalunya. 
 Els col·lectius socials i de l’àmbit de la salut (vinculats a través del conveni amb APROPA 

CULTURA) 
 Institucions i entitats amb les que el Terracotta Museu hagi establert un conveni al 

respecte. 
Gaudiran de bonificació 2x1 en l’entrada individual (no bonificada): 

 Titulars del carnet del Club del subscriptor El Punt Avui+. 
 Titulars del carnet Club Vanguardia. 
 Campanyes de promoció aprovades pel Consell Executiu. 

Les bonificacions no són acumulables 
 

1.2- Activitats per a escolars i estudiants: 
 

Concepte Import 
Visita guiada exposició permanent i mostres temporals 
Escoles de la Bisbal: bonificació del 100%. 

3,00 €/alumne 

Visita guiada a obrador extern  
Escoles de la Bisbal: s’abona preu de cost activitat 

4,50 €/alumne 
3,00 €/alumne 

Visita combinada exposicions museu i obrador extern 
Escoles de la Bisbal: bonificació del 50% 

6,50 €/alumne 
3,25 €/alumne  

Taller de raku (inclou visita a l’exposició permanent)  
Amb un mínim de 
Escoles de la Bisbal 
Amb un mínim de 

10,00 €/alumne 
200,00 €/grup 
7,5 €/alumne 

150,00 €/ grup 
Activitat “Enfanga’t” 
Escoles de la Bisbal 
Suplement per la cuita de les peces 

5,00 €/alumne 
3,50 €/alumne 

3,00 €/unitat 
Activitat “Rajoles de sèrie” 
Escoles de la Bisbal 
Suplement per la cuita de les peces 

5,00 €/alumne 
3,50 €/alumne 

3,00 €/unitat 
Activitat “Un joc d’argila” 
Escoles de la Bisbal 
Suplement per la cuita de les peces 

5,00 €/alumne 
3,50 €/alumne 

3,00 €/unitat 
Activitat “Una casa de llum” 
Escoles de la Bisbal 
Suplement per la cuita de les peces 

5,00 €/alumne 
3,50 €/alumne 

3,00 €/unitat 
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1.3- Activitats per a adults: (Per a grups prèvia concertació) 
 
Visita guiada exposició permanent i mostres temporals  
Import mínim 

3,50 €/persona 
70,00 €/ grup 

Visita guiada a l’obrador extern  
Import mínim 

5,00 €/persona 
100,00 €/grup 

Visita guiada exposició permanent i mostres temporals en idiomes   
Import mínim 

5,50 €/persona 
110,00 €/grup 

Visita guiada a l’obrador extern en idiomes 
Import mínim 

7,00 €/persona 
140,00 €/grup 

Taller de raku (inclou visita a l’exposició permanent) 
Import mínim  

12,00 €/persona 
240,00 €/grup 

Taller de raku en idiomes (inclou visita a l’exposició permanent) 
Import mínim 

14,00 €/persona 
280,00 €/grup 

Taller de modelatge (inclou visita a l’exposició permanent) 
Import mínim  
Suplement per la cuita de les peces 

10,00 €/persona 
200,00 €/grup 

3,00 €/unitat 
Taller de modelatge en idiomes (inclou visita a l’exposició permanent) 
Import mínim  
Suplement per la cuita de les peces 

12,00 €/persona 
240,00 €/grup 

3,00 €/unitat 
 
Per a particulars: (Programada pel Museu) 
 
Visita guiada exposició permanent + demostració de torn: 

Adult 
Infants fins a 10 anys 

 
8,00 € 
4,00 €  

Visita guiada exposició permanent + obrador extern: 
Adult 

Infants fins a 10 anys 

 
8,00 € 
4,00 € 

Visita teatralitzada: 
Adult 

Infants fins a 10 anys 

 
5,00 € 
2,50 € 

 
 

2. UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS ESPAIS DEL MUSEU   
 
2.1- Utilització dels espais interiors del Terracotta Museu per a activitats de caire cultural o social 
(reunions, congressos, convencions, simposis, presentacions…) 

 
 Entitats amb ànim de lucre, matí (10h a 14h) o tarda (16:30 a 20 h): 300,00€. 
 Entitats amb ànim de lucre, tot el dia (de 10 a 20) o nit (de 20:00 a 03:00h): 800,00€.  

 
Les entitats locals queden exemptes del pagament d’aquest preu públic, excepte en aquells casos que 
suposin un cost pel Museu. Llavors, s’aplicarà un preu igual a la despesa generada. 

 
A aquests preus públics, que inclouen la neteja, l’electricitat i l’ús dels aparells de so i projecció, 
caldrà afegir 21,00€/hora quan s’usin fora de l’horari habitual del Museu en concepte de vigilància i 
suport tècnic. 
 
L’ús dels espais no estaran subjectes a preu públic quan suposin un interès pel Municipi o pel 
Museu, previ informe justificatiu del tècnic del Terracotta Museu  
 

2.2- Utilització dels espais de magatzem del Terracotta Museu per a emmagatzematge privatiu de 
peces ceràmiques i/o utillatge propi del treball ceràmic.  

 D’1 a 3 m3: 50,00 € mensuals. 
 De 3 a 6 m3: 100,00 € mensuals 
 Per a cada tram de 3m3 s’incrementarà el preu en 50,00 € mensuals 
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L’ús d’aquests espais no estarà subjecte a preu públic quan suposi un interès pel Municipi o pel 
Museu, previ informe justificatiu del tècnic del Terracotta Museu.  
 
En qualsevol cas, la utilització privativa d’aquests espais d’emmagatzematge requerirà prèvia 
autorització expressa del president de l’OA Terracotta Museu.  
 

2.3- Utilització dels espais exteriors del Terracotta Museu per a activitats de caire cultural o social 
(reunions, congressos, convencions, simposis, presentacions…) 

 Entitats amb afany de lucre, matí (10h a 14h) o tarda(16:30 a 20 h): 400,00€. 
 Entitats amb afany de lucre, tot el dia ( de 10 a 20) o nit (de 20:00 a 03:00h): 1.000,00 €. 

 
En cas que s’organitzi una fira en els exteriors del Terracotta el preu que s’aplicarà serà el preu 
establert per la Fira mercat vigent a l’ordenança fiscal que regula aquests esdeveniments. 
 
L’ús dels espais no estaran subjectes a preu públic quan suposin un interès pel Municipi o 
pel Museu, previ informe justificatiu del tècnic del Terracotta Museu. 
 
En qualsevol cas, la utilització privativa del Museu requereix prèvia autorització expressa de l’alcalde, 
president de l’OA Terracotta Museu.  
 

3. TARIFES PER A LA REPRODUCCIÓ  I SERVEIS TÈCNICS 
3.1- Tarifes per a la reproducció de documents en diferents suports: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2- Tarifes per a la reproducció de caràcter comercial: 
 
Aquestes tarifes s’aplicaran de manera simultània a les contemplades a l’apartat anterior.  
 
3.3- Reproducció d’imatges fixes del fons del Museu:  
Ús de la imatge en llibre o fulletó. 

Fins a 1.500 exemplars: 
Entre 1.500 i 10.000 exemplars: 

Més de 10.000 exemplars: 

70,00 € 
140,00 € 
280,00 € 

Ús de la imatge en edició d’enciclopèdia o similar. 
Fins a 3.000 exemplars: 

Entre 3.000 i 15.000 exemplars: 
Més de 15.000 exemplars: 

 

140,00 € 
210,00 € 
420,00 € 

 
Ús de la imatge en publicació periòdica 

Fins a 3.000 exemplars: 
Entre 3.000 i 30.000 exemplars: 

Més de 30.000 exemplars:  
Queden exceptuats els mitjans locals i comarcals 

70,00 € 
105,00 € 
140,00 € 

 
  

Fotocòpies/Impressions en blanc i negre A4 0,05 €/pàgina 
Fotocòpies/Impressions en color A4  0,10 €/pàgina 
Fotocòpies/impressions en blanc i negre A3 0,10 €/pàgina 
Fotocòpies/ i impressions en color A3 0,20 €/pàgina 
Reproducció de plànols sobre paper    9,50 €/m2 
Còpia d’audiovisuals, fins a 120 minuts o fracció 6,60 € 
Còpia digital documentació en baixa resolució (fins a 200 kB) 0,50 € 
Còpia digital de documentació en alta resolució 1,00 € 
Suport DVD, per unitat    1,50€ 
Suport CD, per unitat 1,00€ 
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Ús de la imatge en material publicitari i impresos  
Fins a 5.000 exemplars: 

Entre 5.000 i 50.000 exemplars 
Més de 50.000 exemplars 

70,00 € 
140,00 € 
210,00 € 

Ús de la imatge en edició de postals  
Fins a 1.000 exemplars:. 

Entre 1.000 i 10.000 exemplars:.  
Més de 10.000 exemplars:. 

210,00 € 
280,00 € 
350,00 € 

Ús de la imatge en lloc web.  
Fins a 30 dies:  

Entre 1 mes i 12 mesos:  
Més de 12 mesos i fins a 24 mesos: 

 
70,00 € 

140,00 € 
280,00 € 

Ús de la imatge en exposició temporal.  
Fins a 30 dies:  

Entre 1 mes i 12 mesos:  
Més de 12 mesos i fins a 24 mesos: 

70,00 € 
140,00 € 
280,00 € 

Ús de la imatge en exposició permanent.  
Per a ús privat.  

Per ús comercial  
Per ús comercial exterior:  

70,00 €  
210,00 € 
350,00 € 

 
3.4- Ús d’audiovisuals del fons del Museu:  
 
Ús editorial i en comunicació pública per minut o fracció: 70,00 € 
Ús publicitari, per minut o fracció: 140,00 € 

 
3.5- Tarifa per a la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqu

estes activitats no estaran subjectes a preus públics quan suposin un interès pel municipi o pel Museu, 
previ informe del tècnic del Terracotta Museu.  
 
3.6- Tarifa per a la utilització de la impressora 3D d’argila (3D Potter Bot Super 9) del Terracotta 
Museu per a activitats de caire privat 
 

Entitats amb afany de lucre, matí o 
tarda  fins a 4 hores: 150,00 € 

Entitats amb afany de lucre, tot el dia:  Per cada dia (horari de visita pública):  300,00 € 
 
L’ús de la impressora 3D d’argila no estarà subjecte a preu públic quan suposi un interès pel Municipi o 
pel Museu, previ informe justificatiu del Terracotta Museu. 

Realització de reportatges fotogràfics al Terracotta Museu: 
Fins a 2 hores: 80,00 € 

Més de 2 hores i fins a 1 dia: 200,00 € 
Per cada dia (horari de visita pública): 200,00 € 

Totes aquelles imatges preses durant aquests reportatges que apareguin publicades en qualsevol mitjà 
escrit o audiovisual, hauran de citar expressament la seva procedència i ubicació dins el Terracotta 
Museu. 
Realització de vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al 
cinema i similars al Terracotta Museu: 
Compatible amb la visita pública, per cada dia de lloguer: 400,00 € 

No compatible amb la visita pública, per cada dia de lloguer (de 8 a 20 hores): 800,00 € 
Totes aquelles imatges preses durant aquests reportatges que apareguin publicades en qualsevol mitjà 
escrit o audiovisual, hauran de citar expressament la seva procedència i ubicació dins el Terracotta 
Museu. 
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Les entitats locals o entitats sense ànim de lucre queden exemptes del pagament d’aquest preu, 
excepte en aquells casos que suposin cost pel Museu. Llavors, s’aplicarà un preu igual a la despesa 
generada. 
 
A aquests preus, que inclouen la neteja i l’electricitat, caldrà afegir 21,00 €/hora quan s’usin fora de 
l’horari habitual del Museu en concepte de vigilància i suport tècnic. 
 
En qualsevol cas, la utilització privativa de la impressora 3D d’argila Museu requereix prèvia 
autorització expressa del president de l’OA Terracotta Museu.  
 
3.7- Tarifa per a la realització de serveis tècnics de recerca, documentació, assistència, 
assessorament i/o redacció: 

 30,00 €/hora.  
 

4. PREUS DE BOTIGA 
 

4.1.Objectes de botiga i marxandatge:  
 

Concepte Import 
Aguantallibres 30,00 € 

Boteller vidriat 15,00 € 

Boteller rústic 13,00 € 

Escata (imant) 7,00 € 

Estrella 10,00 € 

Figura / font "Peix" 25,00 € 

Figura / font "Granota" 25,00 € 

Làmpades 40,00 € 

Números 10,00 € 

Pastilles d’argila per modelar de 0,5kg (Fang fan) 2,00 € 

Pastilles d’argila per modelar de 1 kg (Fang fan) 4,00 € 

Plafó sembrador 200,00 € 

Rajola “Carpa entre nenúfars”, de ceràmica negra 15,00 € 

Rajola “Equitum” (gelosia 3D) 15,00 € 

Rajola cartabó marró/palla (imant) 3,00 € 

Rajola cartabó verd/palla (imant) 3,00 € 

Rajola d’Eolo (bufanúvols) blava 20,00 € 

Rajola d’Eolo (bufanúvols) verda 20,00 € 

Rajola del brau 10x10 15,00 € 

Rajola Escut de la Bisbal 20,00 € 

Rajola mamelló (imant) 7,00 € 
 

4.2. Publicacions: 
 

Concepte Import 
Cartells exposicions temporals 1,00 € 

Catàleg: “1944: Atuells característics de la indústria terrissera”: 10,00 € 

Catàleg: “De Vilà Clara a Vilà-Clara”: 12,00 € 

Catàleg: “Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)” 10,00 € 
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Catàleg: “La terrissa: el procés”: 10,00 € 

Catàleg: “Lluís Rico: L’esperit de la natura” 9,00 € 

Catàlegs del Terracotta Museu Del 1 al 10 10,00 € 

Catàlegs del Terracotta Museu. A partir del núm. 11  12,00 € 

Fulls de sala d’exposicions temporals 0,50 € 

Llibre “Claudi Casanovas Ceràmiques 1975 – 2015” 75,00 € 

Llibre “Estudis del Baix Empordà” 20,00 € 

Llibre d’exposicions   (I). Catàlegs del Terracotta Museu 35,00 € 

Llibre d’exposicions  (II). Catàlegs del Terracotta Museu 35,00 € 

Llibre d’exposicions (III). Catàlegs del Terracotta Museu 35,00 € 

Llibre d’exposicions (II). Catàlegs del Terracotta Museu + Rajola “Carpa"  40,00 € 

Llibre d’exposicions (III). Catàlegs del Terracotta Museu + Rajola “Equitum”  40,00 € 

Llibre Diaz-Costa Ceramistes  40,00 € 

Museus de les Comarques de Girona. Cerca i Troba  15,00 € 

Revista “Baix Empordà” Preu portada 

Revista “Gavarres” Preu portada 
 

 
5. AMICS DEL TERRACOTTA MUSEU 

 
5.1. Individual 

 

Preu: 50,00€  
 

Avantatges del carnet individual: 
 Deducció proporcional a l’import de la quota sobre l’IRPF (segons art. 19 de la llei 49/2002, de 23 

de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals de 
mecenatge). 

 Un carnet Amic del Terracotta Museu. 
 Entrada gratuïta a l’exposició permanent. 
 Visita guiada exclusiva a les temporals amb el comissari o l’artista, amb un acompanyant. 
 Visita guiada exclusiva als espais privatius (programada anualment), amb un acompanyant. 
 Un exemplar dels catàlegs publicats pel museu durant l’anualitat. 
 5% de descompte en els articles i publicacions pròpies del museu. 
 50% de descompte en les activitats de pagament. 
 

5.2. Benefactor:  
 

A partir de 150,00 € 
 
Avantatges del carnet de benefactor: 

 Deducció proporcional a l’import de la quota sobre l’IRPF (segons art. 19 de la llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals de 
mecenatge). 

 Un carnet Amic del Terracotta Museu  
 Entrada gratuïta a l’exposició permanent 
 Visita guiada exclusiva a les temporals amb el comissari o l’artista, amb un acompanyant 
 Visita guiada exclusiva als espais privatius (programada anualment), amb un acompanyant 
 Un exemplar dels catàlegs publicats pel museu durant l’anualitat. 
 10% de descompte en els articles i publicacions pròpies del museu 
 100% de descompte en les activitats de pagament 
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5.3. Empresa Amiga:  
 

A partir de 1.000,00€ 
 
Avantatges de ser empresa amiga: 

 Deducció proporcional a l’import de la quota sobre l’IRPF (segons art. 20 de la llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals de 
mecenatge). 

 10 entrades gratuïtes a l’exposició permanent durant l’anualitat. 
 Un exemplar dels catàlegs publicats pel museu durant l’anualitat. 
 10% de descompte en els articles i publicacions pròpies del museu (màxim 10 persones) 
 50% de descompte en les activitats de pagament (màxim 10 persones) 
 Menció al web del Terracotta Museu com a Empresa o Entitat Amiga 
 Una cessió gratuïta anual de l’espai per realitzar un acte privatiu d’empresa 
 10% de descompte en el lloguer de l’espai per realitzar un acte privatiu d’empresa 
 Una visita guiada anual gratuïta al museu, prèvia concertació (mínim 10 persones). 

 
6. NORMES DE GESTIÓ  
 

1. El preu públic es merita en el moment d’accedir al museu. 
2. Com a norma general s’estableix el sistema d’autoliquidació. 
3. La gestió de cobrament en període voluntari del preu públic regulat a la present Ordenança 

estarà encomanada a l’Organisme Autònom Local del Terracotta Museu. 
 
 

7.- ÀREA DE CULTURA  

 
Venda de llibres, publicacions, preu per unitat segons detall: Preu particular Preu llibreria 

La Bisbal en la història i el record  9,00 € 7,20 € 

Còmic 6,00 € 4,80 € 

Història del futbol a la Bisbal 6,00 € 4,80 € 

La Principal de la Bisbal  6,00 € 4,80 € 

Descoberta del massís de les Gavarres (llibre i vídeo) 

                                                  Llibre 

                                                 Vídeo 

14,40 € 

6,00 € 

9,00 € 

12,00 € 

4,80 € 

7,80 € 

Coneguem el Baix Empordà  1,80 €  

Les auditories ambientals: la conca del Daró 7,20 € 6,00 € 

Poetes bisbalencs de la Renaixença 9,00 € 7,20 € 

Un segle de vida bisbalenca III 9,00 € 7,20 € 

Patrimoni Caramany  7,20 € 6,00 € 

Teatre a la Bisbal     9,00 € 7,20 € 

La Bisbal anys enrere IV 12,00 € 10,20 € 

L’entorn de l’Aljama Jueva 9,00 € 7,20 € 

El Monestir de Sant Miquel de Cruïlles 15,05 € 13,20 € 

Guerra al Baix Empordà de l’època moderna (mitjans segle XII inici 
segle XVII) 

7,20 € 6,00 € 
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Venda de llibres, publicacions, preu per unitat segons detall: Preu particular Preu llibreria 

Famílies marroquines i educació dels seus fills 7,20 € 6,00 € 

Alimentació i abastament al Baix Empordà medieval 9,00 € 7,50 € 

Les Escoles Menors de Belles Arts al Baix Empordà 8,00 € 6,15 € 

L’exili del Baix Empordà al 1939 13,20 € 11,00 € 

De Cuevas Bajas a la Bisbal d’Empordà 12,00 € 9,00 € 

Records de la vora del foc 10,00 € 10,00 € 

Quim Tor. 40 anys captant història. 25,00 € 17,50 € 

 
Entrades espectacles teatrals, concerts i cinema Teatre Mundial i Festa Major 

Segons espectacle els preus oscil·laran entre 2,00€ i 50,00€ 

(*) En el preu de l’entrada es revertirà el cost per venda on-line 

Bonificació del 50% amb la presentació del Carnet jove local i del 15% amb el Carnet jove de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Concepte €/unitat 

Fotocòpies/Impressions en blanc i negre A4 (import/pàgina) 0,05 €  
Fotocòpies/Impressions en color A4 (import/pàgina) 0,10 € 
Fotocòpies/impressions en blanc i negre A3 (import/pàgina) 0,10 € 
Fotocòpies/ i impressions en color A3 (import/pàgina) 0,20 € 
Duplicats de carnets 2,15 € 

 
 

8.- SERVEIS DE READIODIFUSIÓ  

Falques Import Tercer 
2 DIÀRIES 60,00€/trimestre Empreses, professionals i entitats 

2 DIÀRIES 30,00€/trimestre Empreses i professionals vinculats a La Bisbal (negocis i/o locals a La Bisbal) 

 ---------------- Gratuït Per entitats locals  que organitzin esdeveniments d'interès per la Ciutat 
 

Falca Import Concepte 
1 10,00 € Realització, gravació i edició de la falca publicitària 

 
 

9.- SERVEIS PUBLICITARIS  

Butlletins, díptics, revistes i altres De 62,00€ a 350,00€ 
 
 

10.- ACTIVITATS ESPAI JOVE  

Sortida amb bus per Fires de Girona a partir de 16 anys (Anada i tornada) 
Import/persona 

8,00 € 
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11.- PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS 

Concepte Import 
Utilització del camió, per hora 35,20€ 
Preu hora- oficial 25,35€ 
Preu hora- peó 21,15€ 
Desbrossar per hora 27,25€ 
Màquina de netejar per hora 32,75€ 
Per recollida d'animals salvatges urbans: 

 Brigada específica (1 hora mínim) 
 Per desplaçament 

 
32,75€ 
10,90€ 

(*) El cost de l'abocador es repercutirà íntegrament 
 
 
12.- ÚS DE LA DEIXALLERIA 

La gestió de la deixalleria està delegada al Consell Comarcal del Baix Empordà en compliment del 
Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el Consell Comarcal del Baix 
Empordà per la gestió de la deixalleria, subscrit en data 18 de novembre de 2008. 

Els preus aplicats en relació a la gestió de la deixalleria són els previstos a les ordenances reguladores 
aprovades i vigent pel Consell Comarcal del Baix Empordà a tal efecte. 

 
 
13.- UTILITZACIÓ BÀSCULA DEIXALLERIA 

 
Per cada pesada 3,00 € 

 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P. el dia 1r. de 
gener de 2023 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació. 
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