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ordinació
Ordinació del 19-12-2022 de preus públics per a l’any 2023.

Vist el marc d’autonomia administrativa i financera dels comuns, al qual fa referència l’article 80.1 de la 
Constitució;

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993, i les 
seves modificacions;

Vista la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i el Decret del 21 d’octubre del 
2015, pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs;

Vist el Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, i les seves modificacions.

El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 19 de desembre del 2022, ha aprovat la 
següent:

Ordinació de preus públics per a l’any 2023
Índex

Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Exercici de la potestat normativa
Article 2. Definició i contingut de l’Ordinació de preus públics
Article 3. Obligacions accessòries
Article 4. Import
Capítol segon. Preus públics per la prestació de serveis o activitats
Article 5. Escoles bressol
Article 6. Activitats per a infants i adults
Article 7. Espectacles
Article 8. Instal·lacions de La Llacuna
Article 9. Instal·lacions del Teatre Comunal
Article 10. Instal·lacions esportives
Article 11. Centre de Congressos
Article 12. Fira d’Andorra la Vella
Article 13. Serveis d’higiene
Article 14. Venda i lloguer de nínxols o columbaris
Article 15. Utilització de les sales de vetlla
Article 16. Serveis funeraris
Article 17. Venda de productes en general
Article 18. Aparcaments públics
Capítol tercer. Preus públics per la prestació de serveis administratius
Article 19. Serveis administratius
Capítol quart. Règim d’infraccions i sancions
Article 20. Infraccions i sancions no tributàries
Article 21. Recurs administratiu

Ordinacions i reglaments
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Article 22. Recurs jurisdiccional
Disposició derogatòria
Disposició final

Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Exercici de la potestat normativa
Sota el principi d’autogovern, els Comuns del Principat d’Andorra administren i gestionen els seus recursos 
propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de 
competències dels Comuns, la Llei de bases de l’ordenament tributari i la Llei de les finances comunals.

Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributària s’hi troben els preus públics, que s’estableixen 
i es modifiquen mitjançant Ordinació.

Article 2. Definició i contingut de l’Ordinació de preus públics
Aquesta Ordinació regula els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el Comú, en relació 
amb la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i condicions de pagament, 
conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals.

Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pels Comuns per la realització de 
serveis o activitats, no definides com a taxa, d’acord amb la Llei de les finances comunals, en què concorri 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària.

b) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència.

Article 3. Obligacions accessòries
El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics les declaracions o 
aportacions d’informació que consideri necessàries per determinar les dades o els elements referents als 
serveis i que siguin necessàries per a l’aplicació de les tarifes.

Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot suspendre la prestació dels serveis 
o la realització d’activitats sotmeses a preu públic quan les persones obligades al pagament incompleixin 
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan 
no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels preus públics, els recàrrecs 
i interessos moratoris acreditats.

Els usuaris dels equipaments comunals han de respectar la normativa específica de funcionament del servei 
i de les instal·lacions que es tracti, podent el Comú exercir el dret d’admissió.

Article 4. Import
La Junta de Govern pot acordar bonificacions aplicables a col·lectius d’especial vinculació amb el Comú, no 
acumulables a les bonificacions ja previstes en aquesta Ordinació.

Els preus públics inclosos en aquesta Ordinació no comprenen l’Impost General Indirecte, que es repercutirà 
d’acord amb la normativa que el regula, tret que s’indiqui expressament la seva inclusió en l’import indicat.

Capítol segon. Preus públics per la prestació de serveis o activitats
Article 5. Escoles bressol
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei d’escola bressol així com el servei de dissabte o la 
venda d’altres productes.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 1.

3. El pagament de l’import per la prestació del servei s’efectua per mensualitats anticipades a l’inici de cada 
mes.
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El pagament de la quota resultant s’efectua per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, que el beneficiari designi.

4. El pagament del servei de dissabtes així com l’import de venda d’altres productes (agenda, orla, etc.) 
s’efectua a l’inici del mes següent.

5. S’estableix el preu tarda per a un màxim de 5 dies mensuals afegit a la quota de matí. Si se superen 
aquests dies, es merita la quota de jornada sencera.

6. El pagament de la bestreta (reserva de plaça) es cobrarà directament des de l’administració del Depar-
tament de Social en el moment de formalitzar la inscripció. Aquest import serà descomptat en la primera 
quota mensual facturada.

7. S’estableix una quota de manteniment de plaça d’un màxim de dos mesos per a aquells infants que 
volen mantenir la plaça, però sense gaudir del servei. Aquest pagament s’efectua a l’inici de cada mes per 
càrrec domiciliat al compte designat.

8. S’estableix una quota específica per a la setmana d’adaptació dels nous infants inscrits. El seu pagament 
s’efectua a l’inici del primer mes, per càrrec domiciliat al compte designat.

Article 6. Activitats per a infants i adults
1. Els imports corresponents a aquest preu públic es determinen en funció del tipus d’activitat i es distri-
bueixen pels diferents centres o activitats que el generen: Servei a la Infància (Casal d’Infants El Llamp i 
Ludoteca de Santa Coloma), Servei a la Gent Gran (Projectes Gent Gran Activa i Casal Calones), Institut de 
Música, Escola d’Art, Aula de Teatre i Dansa, Departament d’Esports (Centre Esportiu dels Serradells, Estadi 
Comunal i Sala Polivalent), El Rusc, espai d’informació i dinamització de joves.

2. Els preus aplicables figuren a l’annex 2.

3. El pagament de l’import per la prestació dels diferents serveis s’efectua com segueix:

A) Servei a la Infància (Casal d’Infants El Llamp i Ludoteca de Santa Coloma)

Per al curs escolar (setembre a juny, inclòs el servei de matí), s’efectua per mensualitats anticipades a l’inici 
de cada mes, directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella, o per càrrec domiciliat al compte d’una 
entitat bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi.

Per a les vacances escolars (Carnaval, Setmana Santa, primavera, Tots Sants i Nadal), s’abona en efectiu o 
mitjançant targeta en el moment de la inscripció.

Per a les activitats d’estiu, s’efectua a l’inici de cada mes, descomptat l’import abonat en concepte de prere-
serva, directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella, o per càrrec domiciliat al compte d’una entitat 
bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi.

Per a l’activitat de colònies, s’efectua a l’inici de cada mes, descomptat l’import abonat en concepte de 
prereserva, directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella, o per càrrec domiciliat al compte d’una 
entitat bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi.

B) Servei a la Gent Gran (Projectes Gent Gran Activa i Casal Calones)

Per als cursos i tallers de Projectes Gent Gran Activa, s’efectua a l’inici de cada trimestre, en efectiu, targeta 
o per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari 
designi, en el moment de la inscripció.

Les baixes han de ser comunicades a la persona responsable, sense dret a retorn, i efectives a partir del 
dia de la comunicació.

El servei de menjador del Casal Calones es paga per mes vençut a l’inici de cada mes, directament a les 
oficines del Comú d’Andorra la Vella, o per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra que el beneficiari designi.
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Les baixes han de ser comunicades a la persona responsable, sense dret a retorn, i efectives a partir del 
mes següent de la recepció de la comunicació de baixa.

Per als pisos per a gent gran del Comú d’Andorra la Vella, el pagament del lloguer per l’arrendatari s’efectua 
per mesos anticipats a l’inici de cada mes, directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella, o per càr-
rec domiciliat al compte d’una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi.

C) Escoles artístiques La Llacuna

La matrícula de l’Institut de Música, de l’Aula de Teatre i Dansa i de l’Escola d’Art es cobrarà directament 
des de les oficines del Centre Cultural La Llacuna, en el moment de formalitzar la inscripció en efectiu, en 
línia o mitjançant targeta de crèdit.

El pagament de l’import de les mensualitats s’efectua per mensualitats anticipades, directament a les ofi-
cines del Centre Cultural La Llacuna, en línia o per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en 
una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

El pagament del material de l’Escola d’Art s’afegeix a la mensualitat del mes següent d’haver estat utilitzat i 
s’efectua directament a les oficines del Centre Cultural La Llacuna, en línia o per càrrec domiciliat al compte 
d’una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi en el full d’inscripció. El 
pagament del material emprat el mes de juny es pagarà directament a les oficines del Centre Cultural La 
Llacuna o en línia.

El pagament del material de l’Institut de Música s’afegeix a la mensualitat del mes de novembre i s’efectua 
directament a les oficines del Centre Cultural La Llacuna, en línia o per càrrec domiciliat al compte d’una 
entitat bancària legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi en el full d’inscripció.

D) Departament d’Esports

El pagament de les activitats s’efectua en efectiu o mitjançant targeta de crèdit o domiciliació bancària o 
transferència de crèdit, d’acord amb el que s’estableixi per a cada activitat.

Depenent del tipus d’activitat, es podrà requerir un primer pagament en efectiu o mitjançant targeta ban-
cària d’un percentatge del preu de l’activitat segons s’estableixi en cada cas; el segon pagament de l’import 
pendent a pagar s’efectua en efectiu o mitjançant targeta de crèdit o domiciliació bancària o transferència 
de crèdit d’acord amb el que s’estableixi per a cada activitat.

Article 7. Espectacles

A) Temporada de Teatre per a adults i infants

1. Constitueix el fet generador la venda d’entrades per l’assistència a les diferents representacions.

2. Els preus aplicables figuren a l’annex 2.

3. El pagament s’efectua d’acord amb l’establert per a cada cas.

B) Altres espectacles

1. Constitueix el fet generador la venda d’entrades per l’assistència a les diferents representacions.

2. Els preus aplicables s’estableixen per a cada espectacle.

3. El pagament s’efectua d’acord amb l’establert per a cada cas.

Article 8. Instal·lacions de La Llacuna
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais o materials necessaris per dur a terme una activitat.

2. Els preus aplicables figuren a l’annex 2.

3. El pagament s’efectua d’acord amb l’establert per a cada cas.
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Article 9. Instal·lacions del Teatre Comunal
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais o materials necessaris per dur a terme una activitat.

2. Els preus aplicables figuren a l’annex 2.

3. El pagament s’efectua d’acord amb l’establert per a cada cas.

Article 10. Instal·lacions esportives
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais o materials necessaris per dur a terme una activitat.

2. Els preus aplicables figuren a l’annex 2.

3. El pagament s’efectua en efectiu o mitjançant targeta de crèdit o domiciliació bancària o transferència 
de crèdit, d’acord amb el que s’estableixi per a cada cas.

Article 11. Centre de Congressos
1. Constitueix el fet generador la prestació dels diferents serveis al Centre de Congressos.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 3.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita a la data d’acceptació del pressupost dels diferents 
serveis a prestar i s’haurà de satisfer d’acord amb les condicions de pagament següents:

- Pagament de reserva en ferm: Per considerar la reserva en ferm, s’haurà d’abonar el 25% de l’import 
del pressupost en concepte d’import a compte. Un dia laboral abans de l’esdeveniment, s’haurà d’abo-
nar un altre 25% de l’import total del pressupost. El 50% restant s’haurà de liquidar després de l’emissió 
de la factura amb un màxim de 30 dies naturals mitjançant transferència bancària. En cas que el con-
tractant sigui una persona física o jurídica no legalment establerta al Principat d’Andorra, per considerar 
la reserva en ferm s’haurà d’abonar el 75% de l’import del pressupost en concepte d’import a compte, i 
a més tardar, en 7 dies naturals anteriors a l’inici de la data dels serveis contractats haurà d’haver satis-
fet el 25% restant de l’import dels serveis contractats.

- Cancel·lacions: Per tal de cancel·lar el servei, la comunicació ha de ser per escrit. Si la cancel·lació de 
l’esdeveniment per part del sol·licitant s’efectua amb un preavís mínim de 90 dies naturals, es retornarà 
el 100% de l’import donat a compte. Si es du a terme 45 dies abans de l’esdeveniment, es retornarà el 
50% de l’import donat a compte. Fora d’aquests terminis no es retornarà cap import.

Article 12. Fira d’Andorra la Vella
1. Constitueix el fet generador del lloguer d’espais dins els espais destinats a recinte firal.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 4.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita a la data d’acceptació del pressupost i s’haurà de sa-
tisfer d’acord amb les condicions de pagament següents:

- Expositors nacionals: pagament del 50% de l’import total dels espais a l’acceptació del pressupost. La 
resta haurà d’abonar-se, com a màxim, el 6 d’octubre del 2023.

- Expositors internacionals: pagament del 100% de l’import total dels espais a l’acceptació del pressupost.

La forma de pagament serà en efectiu o transferència bancària a favor del Comú d’Andorra la Vella o per 
càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra i que el beneficiari de-
signi al full d’inscripció.

La renúncia a participar en la Fira, un cop satisfet l’import corresponent, no dona dret a sol·licitar el retorn 
d’aquest import que es retindrà en concepte d’indemnització, tret que es pugui atorgar l’espai a un tercer, 
en les mateixes condicions.
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Article 13. Serveis d’higiene

A) Neteja amb equips d’alta pressió

1. Constitueix el fet generador l’hora de funcionament de l’equip d’alta pressió, per la neteja de taques d’oli, 
pintura, neteja excrements canins i altres a la voravia o calçada, a demanda del sol·licitant.

2. L’import d’aquests preus públics queda fixat a l’annex 5.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita en el moment de sol·licitud del servei.

B) Recollida de trastos i deixalles

1. Constitueix el fet generador la recollida de trastos, brossa, abocaments incontrolats, excrements canins 
i altres a la voravia o calçada, a demanda del sol·licitant.

2. L’import d’aquests preus públics queda fixat a l’annex 5.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita en el moment de sol·licitud del servei.

C) Certificat i identificació de punts d’embrancament

1. Constitueix el fet generat la prestació del servei validar la identificació del punt d’embrancament a la 
xarxa d’aigües residuals i pluvials comunals.

L’obligat al pagament d’aquest preu públic és el particular, l’empresa o l’organisme que sol·licita la identifi-
cació del punt d’embrancament, la qual pot fer repercutir l’import del preu públic.

2. El pagament de l’import és per cada prestació del servei per part del sol·licitant i figura a l’annex 5.

3. El pagament de l’import resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella.

D) Identificació de filtracions d’aigua

1. Constitueix el fet generador la identificació de filtracions d’aigua a demanda de l’usuari.

2. L’import d’aquests preus públics queda fixat a l’annex 5.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita en el moment de sol·licitud del servei.

E) Servei d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP

1. Constitueix el fet generador la realització d’analítica necessària per a la identificació de gossos per mar-
cador SNP mitjançant un laboratori designat pel Comú.

2. L’import d’aquests preus públics queda fixat a l’annex 5.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita en el moment de sol·licitud del servei.

Article 14. Venda i lloguer de nínxols o columbaris
1. Constitueix el fet generador l’adquisició o lloguer de nínxols i columbaris.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 6.

3. El pagament de l’import per la prestació del servei es merita en el moment de l’adquisició o inici de l’ar-
rendament. En el supòsit d’arrendament, el pagament de l’import s’efectua anualment.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella, en els 
casos d’adquisicions o inici d’arrendament; i per les anuals de l’arrendament, per càrrec domiciliat al compte 
que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

Article 15. Utilització de les sales de vetlla
1. Constitueix el fet generador la utilització de les sales de vetlla.
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2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 7 per a la utilització de les sales de vetlla d’Andorra 
la Vella.

Amb el pagament d’aquesta quantitat s’inclou una sala de vetlla i la resta d’instal·lacions de les sales de 
vetlla (llevat d’altres sales de vetlla).

La durada del servei és d’un màxim de 7 dies. En cas d’excés, s’aplicarà la tarifa addicional al dia, especifi-
cada també a l’annex 7.

Els preus públics inclouen el servei de neteja de les instal·lacions així com el tractament de residus.

3. El pagament de l’import per la prestació del servei s’efectua a l’inici de cada mes.

Article 16. Serveis funeraris
1. Constitueix el fet generador la prestació dels serveis funeraris com la inhumació, exhumació, vehicle 
funerari, col·locació de làpides, col·locació de portes i dipòsit d’urna.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 8.

3. El preu públic per a la prestació dels esmentats serveis funeraris es merita en la data de sol·licitud, i el 
pagament del seu import s’efectua en el moment de la prestació del servei.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Andorra la Vella, o per 
càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

Article 17. Venda de productes en general
1. Constitueix el fet generador la venda de productes en general; la venda d’entrades, el lloguer dels espais, 
els serveis oferts i la venda de productes del Bici Lab Andorra.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 9.

3. El pagament de l’import del preu públic es merita en el moment de l’adquisició del producte, de la reserva 
de l’espai o de la sol·licitud del servei, segons s’escaigui.

Article 18. Aparcaments públics
1. Constitueix el fet generador la prestació dels serveis relacionats amb l’aparcament, entenent-se com a 
tal els aparcaments públics horitzontals i verticals amb equips de control d’accés.

2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10.

Capítol tercer. Preus públics per la prestació de serveis administratius
Article 19. Serveis administratius
1. Constitueix el fet generador la prestació de serveis administratius, la venda de publicacions relatives 
a procediments administratius, la venda de documentació administrativa en general i altres serveis de 
recepció voluntària.

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 11.

Capítol quart. Règim d’infraccions i sancions
Article 20. Infraccions i sancions no tributàries
L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Ordinació constitueix una infracció administrativa.

Les sancions derivades de l’incompliment d’aquesta Ordinació són acordades i imposades per la Junta de 
Govern del Comú, d’acord amb el procediment establert al Codi de l’Administració.
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Article 21. Recurs administratiu
Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus públics, els obligats al 
pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel Codi de 
l’Administració. La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l’acte o de la resolució que 
n’és objecte.

Article 22. Recurs jurisdiccional
Contra la desestimació, expressa o tàcita, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden inter-
posar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la Llei que regula 
el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordinació del 17-2-2022 de preus públics per a l’any 2022, així com totes les normes 
amb el mateix rang o inferior que s’oposin al contingut d’aquesta Ordinació.

Disposició final
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia 1 de gener del 2023.

Andorra la Vella, 19 de desembre del 2022

P. O. del Comú  
Àngel Grau Navarro 
Secretari general

Vist i plau 
Conxita Marsol Riart 
Cònsol major
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Annexos a l’Ordinació de preus públics

Annex 1: Escoles bressol (Article 5)
Concepte Import Import

Resident No resident
Per mes
Jornada sencera 352,17 euros 423,23 euros
Matí 242,44 euros 291,56 euros
Tarda 167,20 euros 200,64 euros
Per la setmana d’adaptació 28,22 euros 33,44 euros
Per 1 dia
Jornada sencera 15,68 euros
Matí i dissabtes matí prèvia reserva de plaça abans del dimecres a les 12.00 h 10,45 euros
Tarda 7,32 euros
Preu hora 2,09 euros
Bestreta plaça escola bressol 167,20 euros
Manteniment plaça per un màxim de 2 mesos 156,75 euros
Preu agenda 6,27 euros
Preu orla 16,72 euros
Preu foto individual orla 4,18 euros
Preu USB fotos recull anyal 12,54 euros
Descomptes: 5% en la quota mensual per als residents a la parròquia (acumulable), 20% en la quota mensual per a famílies 
monoparentals o nombroses degudament acreditades i 45% per al segon germà, o més, inscrit al mateix temps, sempre que 
resideixin a la parròquia
Les baixes han de ser comunicades a la persona responsable, sense dret a retorn, i efectives a partir del mes següent de la 
recepció de la comunicació de baixa
Àpat de les escoles bressol per dia 3,14 euros

Annex 2: Activitats per a infants i adults (Articles 6, 7, 8, 9 i 10)
Concepte Import

Activitats de Social Resident
Casal d’Infants El Llamp i Ludoteca de Santa Coloma
Curs escolar
Matrícula anual 62,70 euros
Quota mensual 41,80 euros
Quota mensual servei de matí (07.45 h a 09.00 h) 41,80 euros
Dissabte matí prèvia reserva de plaça abans del dimecres a les 12.00 h 25,08 euros/mes
Preu dia puntual servei de matí 8,36 euros
Sortides exteriors segons preu de cost
Servei d’acompanyament des de les instal·lacions d’El Llamp a les activitats extraescolars 
que es desenvolupen a La Llacuna i la Sala Polivalent.
1 acompanyament a la setmana 8,36 euros/mes
2 acompanyaments a la setmana 16,72 euros/mes
3 acompanyaments a la setmana 25,08 euros/mes
4 acompanyaments a la setmana 33,44 euros/mes
5 acompanyaments a la setmana 41,80 euros/mes
Descomptes del 5% en els torns per als residents a la parròquia (acumulable) i 20% en els torns per a famílies monoparentals i 
nombroses degudament acreditades
Les baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció a les activitats 
esportives i de lleure ofertes pel Comú d’Andorra la Vella”, aprovada per Junta de Govern
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Concepte Import Import
Activitats de Social Resident No resident

A) Activitats vacances escolars (Carnaval, Setmana Santa, primavera, Tots Sants i 
Nadal) i estiu
Reserva per torn 20,90 euros 25,08 euros
Preu torn (menjador inclòs)
Torn activitats de 5 dies 71,06 euros 85,69 euros
Torn activitats de 4 dies 55,39 euros 66,88 euros
Torn activitats de 3 dies 39,71 euros 48,07 euros
Torn activitats de 2 dies 23,30 euros 27,96 euros
Torn activitats d’1 dia 15,68 euros 18,81 euros

Servei de guarda (17.30 h a 20 h) opcional 4,18 euros/
torn 5,23 euros/torn

Samarretes activitats 5,25 euros
Descomptes: 5% en els torns per als residents a la parròquia (acumulable), 20% en els torns per a famílies monoparentals i 
nombroses degudament acreditades i 20% per al segon germà o més, inscrits al mateix torn i residents a la parròquia
Les baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció a les activitats 
esportives i de lleure ofertes pel Comú d’Andorra la Vella”, aprovada per Junta de Govern

Colònies 261,25 euros/
torn

313,5 euros/
torn

Descomptes: 20% en el torn per a famílies monoparentals i nombroses degudament acreditades i 20% per al segon germà, o 
més, inscrits al mateix torn i residents a la parròquia
Les baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció a les activitats 
esportives i de lleure ofertes pel Comú d’Andorra la Vella”, aprovada per Junta de Govern
B) Gent Gran
Tots els cursos i tallers

Abonats a la targeta or 15,68 euros/
trimestre

Abonats a la targeta platejada 18,81 euros/
trimestre

Altres persones interessades sempre que hi hagi places disponibles 37,62 euros/
trimestre

Caminades 2,10 euros/sortida
Altres activitats puntuals Segons preu de cost
Les baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció a les activitats 
esportives i de lleure ofertes pel Comú d’Andorra la Vella”, aprovada per Junta de Govern
Servei de menjador Casal Calones
a) Preu àpat 7,30 euros
Abonament mensual 104,50 euros
Les baixes han de ser comunicades al responsable, sense dret a retorn, i efectives a partir del mes següent de la recepció de la 
comunicació de baixa.

b) Convidats no jubilats o pensionistes o no residents a la parròquia. 14,65 euros/
àpat

Activitats culturals
A) Institut de Música
Curs 2022-2023
1.1. Matrícules

Codi i concepte Descripció Import

IM1101 Matrícula Alumnat matriculat per primera vegada o bé quan retorni després d’haver 
sol·licitat una baixa, si l’alta s’efectua abans del 31 de desembre del curs vigent. 63,22 euros

IM1101b Matrícula (reduïda) Alumnat matriculat per primera vegada o bé quan retorni després d’haver 
sol·licitat una baixa, si l’alta s’efectua a partir de l’1 de gener del curs vigent. 37,93 euros
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Serà exempt del pagament de la matrícula l’alumnat que només es matriculi a Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt 
d’Acordió, Conjunt de Guitarra o Cambra; aquesta exempció es revocarà si no s’assisteix a les activitats que programi cada 
assignatura. També seran exempts del pagament de la matrícula i les mensualitats les persones que participin en els projectes de 
música comunitària que s’impulsin des de l’Institut de Música.
1.2. Mensualitats dels Programes de Cicle bàsic sensibilització, Cicle elemental, Cicle mitjà, Avançat, Adults i Formacions

Codi i concepte Descripció Import
IM1201 Programa cicle bàsic i 
sensibilització

Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa bàsic sensibilització, d’acord 
amb l’oferta educativa. 37,67 euros

IM1202 Programa Cicle 
elemental

Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa Cicle elemental, d’acord amb 
l’oferta educativa i no incloent la realització d’un instrument secundari. 64,16 euros

IM1203 Programa Cicle mitjà Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa Cicle mitjà, d’acord amb 
l’oferta educativa i no incloent la realització d’un instrument secundari. 64,16 euros

IM1204 Programa Avançat Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa Avançat, d’acord amb l’oferta 
educativa i no incloent la realització d’un instrument secundari. 64,16 euros

IM1205 Programa d’Adults Inclou Llenguatge musical (excepte llenguatge del Cicle mitjà) i 40 minuts 
d’Instrument. 71,06 euros

IM1206 Programa de 
Formacions

Inclou un conjunt (Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarra, Conjunt d’Acordió o 
Conjunt de piano) i 40 minuts d’Instrument. 71,06 euros

1.3. Mensualitats del Cicle elemental individualitzat i convenis
Codi i concepte Descripció Import

IM1301 Llenguatge Llenguatge musical 14,25 euros
IM1302 Conjunt vocal Conjunt vocal 14,25 euros
IM1303 Conjunt instrumental Conjunt instrumental 14,25 euros
IM1304 Instrument 
individualitzat Inclou l’assignatura d’instrument amb un màxim de 50 minuts 21,39 euros

IM1305 Conveni Inclou les assignatures que es realitzin a l’Institut de Música, d’acord amb 
convenis establerts 39,71 euros

1.4. Mensualitats de l’Aula Oberta
Codi i concepte Descripció Import

IM1401 Assignatura 1 Inst 
10m Inclou 10 minuts d’Instrument 25,15 euros

IM1402 Assignatura 1 Inst 
15m Inclou 15 minuts d’Instrument 31,52 euros

IM1403 Assignatura 1 Inst 
20m Inclou 20 minuts d’Instrument 37,87 euros

IM1304 Assignatura 1 Inst 
30m Inclou 30 minuts d’Instrument 50,59 euros

IM1405 Assignatura 1 Inst 
40m Inclou 40 minuts d’Instrument 63,31 euros

IM1406 Assignatura 1 Inst 
50m Inclou 50 minuts d’Instrument 76,02 euros

IM1407 Assignatura 1 Inst 
60m Inclou 60 minuts d’Instrument 88,74 euros

IM1408 Assignatura 1 
Col·lectiva

Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada màxima de 120 minuts. Excepte 
les assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de Pianos, Conjunt d’Acordions, 
Conjunt de Guitarres i Cambra.

88,74 euros

IM1409 Assignatura 1 
Conjunts

Inclou només una de les següents assignatures: Banda, Orquestra, Conjunt de 
Piano, Conjunt d’Acordió, o Conjunt de Guitarra 10,45 euros

IM1410 Assignatura 1 
Cambra Inclou l’assignatura Cambra d’una durada màxima de 60 minuts 33,44 euros

L’assignatura 1 d’aquest programa sempre haurà de ser l’assignatura que es realitzi que tingui un import més elevat.
1.5. Complements als programes de Cicle elemental, Avançat i Cicle mitjà

Codi i concepte Descripció Import
IM1501 Optativa 2n 
Instrument 30 m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 30 minuts 5,74 euros

IM1502 Optativa 2n 
Instrument 40 m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 40 minuts 7,65 euros
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IM1503 Optativa 2n 
Instrument 50 m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 50 minuts 9,56 euros

IM1504 Optativa 2n 
Instrument 60 m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 60 minuts 11,47 euros

IM1505 Segona especialitat
Inclou l’assignatura instrument de 60 minuts d’una segona especialitat del Cicle 
mitjà, i la resta d’assignatures específiques d’aquesta especialitat, sempre que 
es cursi simultàniament amb una altra especialitat

34,49 euros

IM1506 Complement Ind 
10 m Inclou 10 minuts setmanals addicionals de classe individual. 1,91 euros

IM1507 Complement Ind 
15 m Inclou 15 minuts setmanals addicionals de classe individual. 2,87 euros

IM1508 Complement Ind 20m Inclou 20 minuts setmanals addicionals de classe individual. 3,82 euros
IM1509 Complement Ind 
30 m Inclou 30 minuts setmanals addicionals de classe individual. 5,74 euros

IM1510 Complement Ind 
40 m Inclou 40 minuts setmanals addicionals de classe individual. 7,65 euros

IM1511 Complement Ind 
50 m Inclou 50 minuts setmanals addicionals de classe individual. 9,56 euros

IM1512 Complement Ind 
60 m Inclou 60 minuts setmanals addicionals de classe individual. 11,47 euros

IM1513 Complement Col
Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada màxima de 60 minuts. Excepte 
les assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt d’Acordió, 
Conjunt de Guitarra i Cambra.

5,74 euros

IM1514 Complement Col 
120m

Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada de més de 60 minuts i d’un 
màxim de 120 minuts. S’exceptua Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarra, 
Conjunt d’Acordió i Conjunt de Piano.

11,47 euros

IM1415 Complement 
Conjunts

Inclou una de les assignatures addicionals següents que no es preveuen en 
el Pla d’estudis matriculat: Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarres, Conjunt 
d’Acordió i Conjunt de Piano.

10,45 euros

IM1416 Complement Cambra Inclou l’assignatura Cambra de 60 minuts com a màxim. 11,47 euros
1.6. Complements a la resta de programes

Codi i concepte Descripció Import
IM1601 Complement Ind 10m Inclou 10 minuts setmanals de classe individual 2,70 euros
IM1602 Complement Ind 15m Inclou 15 minuts setmanals de classe individual 4,04 euros
IM1603 Complement Ind 20m Inclou 20 minuts setmanals de classe individual 5,39 euros
IM1604 Complement Ind 30m Inclou 30 minuts setmanals de classe individual 8,09 euros
IM1605 Complement Ind 40m Inclou 40 minuts setmanals de classe individual 10,78 euros
IM1606 Complement Ind 50m Inclou 50 minuts setmanals de classe individual 13,48 euros
IM1607 Complement Ind 60m Inclou 60 minuts setmanals de classe individual 16,18 euros

IM1608 Complement Col
Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada màxima de 60 minuts. Excepte 
les assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt d’Acordió, 
Conjunt de Guitarra i Cambra.

8,09 euros

IM1609 Col·lectiu 120m
Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada de més de 60 minuts i d’un 
màxim de 120 minuts. S’exceptua Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarra, 
Conjunt d’Acordió i Conjunt de Piano.

16,18 euros

IM1610 Complement 
Conjunts

Inclou una de les següents assignatures addicionals que no es prevegin en 
el Pla d’estudis matriculat: Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarres, Conjunt 
d’Acordió i Conjunt de Piano.

10,45 euros

IM1611 Complement Cambra Inclou l’assignatura Cambra de 60 minuts com a màxim. 16,18 euros
1.7. Altres preus

Codi i concepte Descripció Import
IM1701 Préstec instrument 
1r any

Préstec individual d’un instrument, pel primer curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 6,27 euros/mes

IM1701b Préstec instrument 
1r any compartit

Préstec col·lectiu d’un instrument, pel primer curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 3,14 euros/mes

IM1702 Préstec instrument 
3r any

Préstec individual d’un instrument, a partir del 3r curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 12,54 euros/mes
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IM1702b Préstec instrument 
3r any compartit

Préstec compartit d’un instrument, a partir del 3r curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 6,27 euros/mes

IM1703 Monogràfics per 
alumnes matriculats

Inclou una hora de monogràfic per alumnat que estigui matriculat en algun 
altre programa 4,70 euros/hora

IM1703b Monogràfics per 
alumnes no matriculats

Inclou una hora de monogràfic per alumnat que no estigui matriculat en cap 
altre programa 6,27 euros/hora

IM1704 Exàmens lliures Inclou la inscripció als exàmens lliures 74,72 euros
IM1705a Material 
Sensibilització Quota de material escolar per alumnat del Programa de Sensibilització 6,27 euros

IM1705b Material CE i CM Quota de material escolar per alumnat dels programes de Cicle elemental i 
Cicle mitjà 11,50 euros

IM1705c Material Quota de material escolar per la resta de programes 6,27 euros
1.8. Descomptes
Descomptes per mensualitats i matrícula
Residents a la parròquia 
d’Andorra la Vella: 5% Descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella, en la matrícula i en les mensualitats

Família nombrosa o 
monoparental: 20% Descompte per a les famílies nombroses o monoparentals, degudament acreditades

Targetes Magna, Plata o Or: 
5%

Descompte amb la targeta magna o targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la matrícula 
i en les mensualitats

Descomptes per monogràfics
2n monogràfic: 5% Descompte pel segon monogràfic que es realitzi
3r monogràfic: 10% Descompte per 3 o més monogràfics realitzats
Residents a la parròquia 
d’Andorra la Vella: 5% Descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella (acumulable als altres descomptes)

Descomptes per monogràfics amb el Carnet Jove
Persones no matriculades i 
amb Carnet Jove S’aplica el preu de monogràfic per persones matriculades.

Persones matriculades a 
qualsevol de les escoles i amb 
Carnet Jove: 10%

10% de descompte en el preu de monogràfic per persones matriculades.

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern
Curs 2023-2024
1.1. Matrícules

Codi i concepte Descripció Import

IM1101 Matrícula Alumnat matriculat per primera vegada o bé quan retorni després d’haver 
sol·licitat una baixa, si l’alta s’efectua abans del 31 de desembre del curs vigent 63,22 euros

IM1101b Matrícula (reduïda) Alumnat matriculat per primera vegada o bé quan retorni després d’haver 
sol·licitat una baixa, si l’alta s’efectua a partir de l’1 de gener del curs vigent 37,93 euros

Serà exempt del pagament de la matrícula l’alumnat que només es matriculi a Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt 
d’Acordió, Conjunt de Guitarra o Cambra; aquesta exempció es revocarà si no s’assisteix a les activitats que programi cada 
assignatura. També seran exempts del pagament de la matrícula i les mensualitats les persones que participin en els projectes de 
música comunitària que s’impulsin des de l’Institut de Música.
1.2. Mensualitats dels Programes de Cicle bàsic sensibilització, Cicle elemental, Cicle mitjà, Avançat, Adults i Formacions

Codi i concepte Descripció Import
IM1201 Programa cicle bàsic i 
sensibilització

Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa bàsic sensibilització, d’acord 
amb l’oferta educativa. 37,67 euros

IM1202 Programa Cicle 
elemental

Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa Cicle elemental, d’acord amb 
l’oferta educativa i no incloent la realització d’un instrument secundari. 64,16 euros

IM1203 Programa Cicle mitjà Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa Cicle mitjà, d’acord amb 
l’oferta educativa i no incloent la realització d’un instrument secundari. 64,16 euros

IM1204 Programa Avançat Conjunt d’assignatures de cada curs del Programa Avançat, d’acord amb l’oferta 
educativa i no incloent la realització d’un instrument secundari. 64,16 euros

IM1205 Programa d’Adults Inclou Llenguatge musical (excepte llenguatge del Cicle mitjà) i 40 minuts 
d’Instrument. 71,06 euros
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IM1206 Programa de 
Formacions

Inclou un conjunt (Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarra, Conjunt d’Acordió o 
Conjunt de piano) i 40 minuts d’Instrument. 71,06 euros

1.3. Mensualitats del Cicle elemental individualitzat i convenis
Codi i concepte Descripció Import

IM1301 Llenguatge Llenguatge musical 14,25 euros
IM1302 Conjunt vocal Conjunt vocal 14,25 euros
IM1303 Conjunt instrumental Conjunt instrumental 14,25 euros
IM1304 Instrument 
individualitzat Inclou l’assignatura d’instrument amb un màxim de 50 minuts. 21,39 euros

IM1305 Conveni Inclou les assignatures que es realitzin a l’Institut de Música, d’acord amb 
convenis establerts. 39,71 euros

1.4. Mensualitats de l’Aula Oberta
Codi i concepte Descripció Import

IM1401 Assignatura 1 Inst 10m Inclou 10 minuts d’Instrument 25,15 euros
IM1402 Assignatura 1 Inst 15m Inclou 15 minuts d’Instrument 31,52 euros
IM1403 Assignatura 1 Inst 20m Inclou 20 minuts d’Instrument 37,87 euros
IM1304 Assignatura 1 Inst 30m Inclou 30 minuts d’Instrument 50,59 euros
IM1405 Assignatura 1 Inst 40m Inclou 40 minuts d’Instrument 63,31 euros
IM1406 Assignatura 1 Inst 50m Inclou 50 minuts d’Instrument 76,02 euros
IM1407 Assignatura 1 Inst 60m Inclou 60 minuts d’Instrument 88,74 euros

IM1408 Assignatura 1 
Col·lectiva

Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada màxima de 120 minuts. Excepte 
les assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de Pianos, Conjunt d’Acordions, 
Conjunt de Guitarres i Cambra.

88,74 euros

IM1409 Assignatura 1 
Conjunts

Inclou només una de les següents assignatures: Banda, Orquestra, Conjunt de 
Piano, Conjunt d’Acordió, o Conjunt de Guitarra 10,45 euros

IM1410 Assignatura 1 
Cambra Inclou l’assignatura Cambra d’una durada màxima de 60 minuts 33,44 euros

L’assignatura 1 d’aquest programa sempre haurà de ser l’assignatura que es realitzi que tingui un import més elevat
1.5. Complements als programes de Cicle elemental, Avançat i Cicle mitjà

Codi i concepte Descripció Import
IM1501 Optativa 2n 
Instrument 30m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 30 minuts 5,74 euros

IM1502 Optativa 2n 
Instrument 40m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 40 minuts 7,65 euros

IM1503 Optativa 2n 
Instrument 50m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 50 minuts 9,56 euros

IM1504 Optativa 2n 
Instrument 60m

Complement per la realització de l’optativa de segon instrument del Cicle mitjà, 
de 60 minuts 11,47 euros

IM1505 Segona especialitat
Inclou l’assignatura instrument de 60 minuts d’una segona especialitat del Cicle 
mitjà, i la resta d’assignatures específiques d’aquesta especialitat, sempre que 
es cursi simultàniament amb una altra especialitat

34,49 euros

IM1506 Complement Ind 10m Inclou 10 minuts setmanals addicionals de classe individual 1,91 euros
IM1507 Complement Ind 15m Inclou 15 minuts setmanals addicionals de classe individual 2,87 euros
IM1508 Complement Ind 20m Inclou 20 minuts setmanals addicionals de classe individual 3,82 euros
IM1509 Complement Ind 30m Inclou 30 minuts setmanals addicionals de classe individual 5,74 euros
IM1510 Complement Ind 40m Inclou 40 minuts setmanals addicionals de classe individual 7,65 euros
IM1511 Complement Ind 50m Inclou 50 minuts setmanals addicionals de classe individual 9,56 euros
IM1512 Complement Ind 60m Inclou 60 minuts setmanals addicionals de classe individual 11,47 euros

IM1513 Complement Col
Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada màxima de 60 minuts. Excepte 
les assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt d’Acordió, 
Conjunt de Guitarra i Cambra.

5,74 euros

IM1514 Complement Col 
120m

Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada de més de 60 minuts i d’un 
màxim de 120 minuts. S’exceptua Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarra, 
Conjunt d’Acordió i Conjunt de Piano.

11,47 euros
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IM1415 Complement 
Conjunts

Inclou una de les assignatures addicionals següents que no es preveuen en 
el Pla d’estudis matriculat: Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarres, Conjunt 
d’Acordió i Conjunt de Piano

10,45 euros

IM1416 Complement Cambra Inclou l’assignatura Cambra de 60 minuts com a màxim 11,47 euros
1.6. Complements a la resta de programes

Codi i concepte Descripció Import
IM1601 Complement Ind 10m Inclou 10 minuts setmanals de classe individual 2,70 euros
IM1602 Complement Ind 15m Inclou 15 minuts setmanals de classe individual 4,04 euros
IM1603 Complement Ind 20m Inclou 20 minuts setmanals de classe individual 5,39 euros
IM1604 Complement Ind 30m Inclou 30 minuts setmanals de classe individual 8,09 euros
IM1605 Complement Ind 40m Inclou 40 minuts setmanals de classe individual 10,78 euros
IM1606 Complement Ind 50m Inclou 50 minuts setmanals de classe individual 13,48 euros
IM1607 Complement Ind 60m Inclou 60 minuts setmanals de classe individual 16,18 euros

IM1608 Complement Col
Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada màxima de 60 minuts. Excepte 
les assignatures de Banda, Orquestra, Conjunt de Piano, Conjunt d’Acordió, 
Conjunt de Guitarra i Cambra.

8,09 euros

IM1609 Col·lectiu 120m
Inclou una assignatura col·lectiva d’una durada de més de 60 minuts i d’un 
màxim de 120 minuts. S’exceptua Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarra, 
Conjunt d’Acordió i Conjunt de Piano.

16,18 euros

IM1610 Complement 
Conjunts

Inclou una de les següents assignatures addicionals que no es prevegin en 
el Pla d’estudis matriculat: Banda, Orquestra, Conjunt de Guitarres, Conjunt 
d’Acordió i Conjunt de Piano.

10,45 euros

IM1611 Complement Cambra Inclou l’assignatura Cambra de 60 minuts com a màxim 16,18 euros
1.7. Altres preus

Codi i concepte Descripció Import
IM1701 Préstec instrument 
1r any

Préstec individual d’un instrument, pel primer curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 6,27 euros/mes

IM1701b Préstec instrument 
1r any compartit

Préstec col·lectiu d’un instrument, pel primer curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 3,14 euros/mes

IM1702 Préstec instrument 
3r any

Préstec individual d’un instrument, a partir del 3r curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument

12,54 euros/
mes

IM1702b Préstec instrument 
3r any compartit

Préstec compartit d’un instrument, a partir del 3r curs que realitzi l’assignatura 
d’instrument 6,27 euros/mes

IM1703 Monogràfics per 
alumnes matriculats

Inclou una hora de monogràfic per alumnat que estigui matriculat en algun 
altre programa 4,70 euros/hora

IM1703b Monogràfics per 
alumnes no matriculats

Inclou una hora de monogràfic per alumnat que no estigui matriculat en cap 
altre programa 6,27 euros/hora

IM1704 Exàmens lliures Inclou la inscripció als exàmens lliures 74,72 euros
IM1705a Material 
Sensibilització Quota de material escolar per alumnat del Programa de Sensibilització 6,27 euros

IM1705b Material CE i CM Quota de material escolar per alumnat dels programes de Cicle elemental i 
Cicle mitjà 11,50 euros

IM1705c Material Quota de material escolar per la resta de programes 6,27 euros
1.8. Descomptes
Descomptes per mensualitats i matrícula
Residents a la parròquia 
d’Andorra la Vella: 5% Descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella, en la matrícula i en les mensualitats

Família nombrosa o 
monoparental: 20% Descompte per a les famílies nombroses o monoparentals, degudament acreditades

Targetes Magna, Plata o Or: 
5%

Descompte amb la targeta magna o targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la matrícula 
i en les mensualitats

Descomptes per monogràfics
2n monogràfic: 5% Descompte pel segon monogràfic que es realitzi
3r monogràfic: 10% Descompte per 3 o més monogràfics realitzats
Residents a la parròquia 
d’Andorra la Vella: 5% Descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella (acumulable als altres descomptes)



Co
m

ú
 d

’A
n

d
o

rr
A 

lA
 V

el
lA

16/35

www.bopa.ad

22 de desembre del 2022Núm. 148

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Descomptes per monogràfics amb el Carnet Jove
Persones no matriculades i 
amb Carnet Jove S’aplica el preu de monogràfic per persones matriculades

Persones matriculades a 
qualsevol de les escoles i amb 
Carnet Jove: 10%

10% de descompte en el preu de monogràfic per persones matriculades

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern

B) Aula de Teatre i Dansa
Curs de Teatre 2022-2023
Teatre infants i joves
Matrícula 60,09 euros
Matrícula reduïda menuts (a partir de l’1 de gener de cada curs) 39,19 euros
45 minuts setmanals 23,00 euros/mes
1 hora setmanal 24,04 euros/mes
1,5 hores setmanal 25,08 euros/mes
2 hores setmanals 26,13 euros/mes
3 hores setmanals 28,22 euros/mes
Tallers adults
Matrícula 81,51 euros
Matrícula reduïda adults (a partir de l’1 de gener de cada curs) 53,30 euros
Mensualitat (1 dia) 31,35 euros/mes
Mensualitat (2 dies) 51,73 euros/mes
Quota grup estable joves 79,42 euros
Quota grup estable adults 105,55 euros
Descomptes
5% de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella en la matrícula i en les 
mensualitats dels tallers menuts, infantils, juvenils i adults
20% de descompte a les famílies nombroses o monoparentals en la matrícula i en les 
mensualitats de qualsevulla escola artística de La Llacuna
5% de descompte amb la targeta magna o targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la 
matrícula i en les mensualitats
Cursos monogràfics i assajos
Cursos monogràfics i assajos per a alumnes matriculats 4,70 euros/hora
Cursos monogràfics i assajos per a alumnes no matriculats 6,27 euros/hora
Descomptes monogràfics

Persones no matriculades/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de no matriculats

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de no matriculats

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de matriculats

Persones matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de matriculats

5% de descompte als residents a la parròquia (acumulables als altres descomptes)
Descomptes monogràfics Carnet Jove

Persones no matriculades/Carnet Jove Preu de monogràfic per a 
matriculats

Persones matriculades a qualsevulla de les escoles + Carnet Jove/1 monogràfic 10% de descompte en el 
preu de matriculats

Altres (exempts de descomptes)
Quota grup estable joves 79,42 euros
Quota grup estable adults 105,55 euros
Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern
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Curs de Teatre 2023-2024
Teatre infants i joves
Matrícula 60,09 euros
Matrícula reduïda menuts (a partir de l’1 de gener de cada curs) 39,19 euros
45 minuts setmanals 23,00 euros/mes
1 hora setmanal 24,04 euros/mes
1,5 hores setmanal 25,08 euros/mes
2 hores setmanals 26,13 euros/mes
3 hores setmanals 28,22 euros/mes
Tallers adults
Matrícula 81,51 euros
Matrícula reduïda adults (a partir de l’1 de gener de cada curs) 53,30 euros
Mensualitat (1 dia) 31,35 euros/mes
Mensualitat (2 dies) 51,73 euros/mes
Quota grup estable joves 79,42 euros
Quota grup estable adults 105,55 euros
Descomptes
5% de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella en la matrícula i en les 
mensualitats dels tallers menuts, infantils, juvenils i adults
20% de descompte a les famílies nombroses o monoparentals en la matrícula i en les 
mensualitats de qualsevulla escola artística de La Llacuna
5% de descompte amb la targeta magna o targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la 
matrícula i en les mensualitats
Cursos monogràfics i assajos
Cursos monogràfics i assajos per a alumnes matriculats 4,70 euros/hora
Cursos monogràfics i assajos per a alumnes no matriculats 6,27 euros/hora
Descomptes monogràfics

Persones no matriculades/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de no matriculats

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de no matriculats

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de matriculats

Persones matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de matriculats

5% de descompte als residents a la parròquia (acumulables als altres descomptes)
Descomptes monogràfics Carnet Jove

Persones no matriculades/Carnet Jove Preu de monogràfic per a 
matriculats

Persones matriculades a qualsevulla de les escoles + Carnet Jove/1 monogràfic 10% de descompte en el 
preu de matriculats

Altres (exempts de descomptes)
Quota grup estable joves 79,42 euros
Quota grup estable adults 105,55 euros
Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern
Curs de Dansa 2022-2023
Matrícula 60.09 euros
Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada curs) 39,19 euros
Plié 23,00 euros/mes
Tendu 30,31 euros/mes
Arabesque 30,31 euros/mes
Pirouette 30,31 euros/mes
Iniciació a puntes 23,00 euros/mes
Ballet Fit (1 dia ) 30,31 euros/mes



Co
m

ú
 d

’A
n

d
o

rr
A 

lA
 V

el
lA

18/35

www.bopa.ad

22 de desembre del 2022Núm. 148

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Ballet Fit (2 dies ) 52,25 euros/mes
Descomptes
5% de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella en la matrícula i en les 
mensualitats de dansa
20% de descompte a les famílies nombroses o monoparentals en la matrícula i en les 
mensualitats de qualsevulla escola artística de La Llacuna
5% de descompte amb la targeta magna o la targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la 
matrícula i en les mensualitats de Ballet Fit. Descompte no acumulatiu
Cursos monogràfics
Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,70 euros/hora
Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,27 euros/hora
Descomptes monogràfics

Persones no matriculades/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de no matriculats

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de no matriculats

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de matriculats

Persones matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de matriculats

5% de descompte als residents a la parròquia (acumulables als altres descomptes)
Descomptes monogràfics Carnet Jove

Persones no matriculades/Carnet Jove Preu de monogràfic per a 
matriculats

Persones matriculades a qualsevulla de les escoles + Carnet Jove/1 monogràfic 10% de descompte en el 
preu de matriculats

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern
Curs de Dansa 2023-2024
Matrícula 60,09 euros
Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada curs) 39,19 euros
Plié 23,00 euros/mes
Tendu 30,31 euros/mes
Arabesque 30,31 euros/mes
Pirouette 30,31 euros/mes
Iniciació a puntes 23,00 euros/mes
Ballet Fit (1 dia ) 30,31 euros/mes
Ballet Fit (2 dies ) 52,25 euros/mes
Descomptes
5% de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la Vella en la matrícula i en les mensualitats de dansa
20% de descompte a les famílies nombroses o monoparentals en la matrícula i en les mensualitats de qualsevulla escola artística 
de La Llacuna
5% de descompte amb la targeta magna o la targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la matrícula i en les mensualitats 
de Ballet Fit. Descompte no acumulatiu
Cursos monogràfics
Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,70 euros/hora
Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,27 euros/hora
Descomptes monogràfics

Persones no matriculades/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de no matriculats

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de no matriculats

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de matriculats

Persones matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de matriculats
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5% de descompte als residents a la parròquia (acumulables als altres descomptes)
Descomptes monogràfics Carnet Jove

Persones no matriculades/Carnet Jove Preu de monogràfic per a 
matriculats

Persones matriculades a qualsevulla de les escoles + Carnet Jove/1 monogràfic 10% de descompte en el 
preu de matriculats

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern
C) Escola d’Art
Curs 2022-2023
Adults
Matrícula ordinària (curs sencer) 81,51 euros
Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada curs) 49,64 euros
1 dia a la setmana 36,58 euros/mes
2 dies a la setmana 56,95 euros/mes
3 dies a la setmana 61,13 euros/mes
4 dies a la setmana 65,31 euros/mes
1 dia a la setmana d’història del cinema 35,53 euros/mes
Infants
Matrícula ordinària (curs sencer) 60,09 euros
Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada curs) 36,58 euros
1 dia a la setmana 20,90 euros/mes
2 dies a la setmana 34,49 euros/mes
Descomptes
5% de descompte als residents a la parròquia en la matrícula i en les mensualitats d’adults i infants
20% de descompte a les famílies nombroses o monoparentals en la matrícula i en les mensualitats de qualsevulla escola artística 
de La Llacuna
5% de descompte amb la targeta magna o la targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la matrícula i en les mensualitats 
d’adults. Descompte no acumulatiu.
Cursos monogràfics
Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,70 euros/hora
Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,27 euros/hora
Descomptes monogràfics

Persones no matriculades/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de no matriculats

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de no matriculats

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de matriculats

Persones matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de matriculats

5% de descompte als residents a la parròquia (acumulables als altres descomptes)
Descomptes monogràfics Carnet Jove

Persones no matriculades/Carnet Jove Preu de monogràfic per a 
matriculats

Persones matriculades a qualsevulla de les escoles + Carnet Jove/1 monogràfic 10% de descompte en el 
preu de matriculats

Altres (exempts de descomptes)
Curs Jove
Mòdul 67,40 euros/mòdul
Forfets
Forfet de 20 hores de pintura o gravat i joieria bàsica o ceràmica o restauració de mobles o 
fotografia

105,55 euros
sense matrícula
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Forfet de 10 hores de pintura o gravat i joieria bàsica o ceràmica restauració de mobles o 
fotografia

79,42 euros
sense matrícula

Llibre “Mau” 16,72 euros
Tallers per a col·lectius

Taller per a col·lectius Aula de Teatre i Dansa, Escola d’Art i Institut de Música 21,95 euros/sessió (el 
material es pagarà a part)

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern
Curs 2023-2024
Adults
Matrícula ordinària (curs sencer) 81,51 euros
Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada curs) 49,64 euros
1 dia a la setmana 36,58 euros/mes
2 dies a la setmana 56,95 euros/mes
3 dies a la setmana 61,13 euros/mes
4 dies a la setmana 65,31 euros/mes
1 dia a la setmana d’història del cinema 35,53 euros/mes
Infants
Matrícula ordinària (curs sencer) 60,09 euros
Matrícula reduïda (a partir de l’1 de gener de cada curs) 36,58 euros
1 dia a la setmana 20,90 euros/mes
2 dies a la setmana 34,49 euros/mes
Descomptes
5% de descompte als residents a la parròquia en la matrícula i en les mensualitats d’adults i infants
20% de descompte a les famílies nombroses o monoparentals en la matrícula i en les mensualitats de qualsevulla escola artística 
de La Llacuna
5% de descompte amb la targeta magna o la targeta plata o or del Comú d’Andorra la Vella en la matrícula i en les mensualitats 
d’adults. Descompte no acumulatiu.
Cursos monogràfics
Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,70 euros/hora
Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,27 euros/hora
Descomptes monogràfics

Persones no matriculades/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de no matriculats

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de no matriculats

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n monogràfic 5% de descompte en el preu 
de matriculats

Persones matriculades/3r o més monogràfics 10% de descompte en el 
preu de matriculats

5% de descompte als residents a la parròquia (acumulables als altres descomptes)
Descomptes monogràfics Carnet Jove

Persones no matriculades/Carnet Jove Preu de monogràfic per a 
matriculats

Persones matriculades a qualsevulla de les escoles + Carnet Jove/1 monogràfic 10% de descompte en el 
preu de matriculats

Altres (exempts de descomptes)
Curs Jove
Mòdul 67,40 euros/mòdul
Forfets
Forfet de 20 hores de pintura o gravat i joieria bàsica o ceràmica o restauració de mobles o 
fotografia

105,55 euros
sense matrícula

Forfet de 10 hores de pintura o gravat i joieria bàsica o ceràmica restauració de mobles o 
fotografia

79,42 euros
sense matrícula
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Llibre “Mau” 16,72 euros
Tallers per a col·lectius

Taller per a col·lectius Aula de Teatre i Dansa, Escola d’Art i Institut de Música 21,95 euros/sessió (el 
material es pagarà a part)

Les inscripcions, baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú d’Andorra la Vella” aprovada per la Junta de Govern

Activitats esportives
A) Activitats Centre Esportiu dels Serradells  
Tarifa natació per a nadons  
Trimestral 1 dia a la setmana 62,70 euros/trimestre
Per sessió 8,36 euros/sessió
Tarifa curset de natació
Per sessió 10,45 euros/sessió
Lloguer personal esportiu  
Servei de socorrisme aquàtic amb 2 socorristes dia laborable 7,84 euros 15 minuts
Servei de socorrisme aquàtic amb 2 socorristes dia festiu 10,45 euros 15 minuts
Servei de socorrista aquàtic amb 1 socorrista dia laborable 5,23 euros 15 minuts
Servei de socorrista aquàtic amb 1 socorrista dia festiu 7,84 euros 15 minuts
Servei de monitor esportiu dia laborable 7,84 euros 15 minuts
Servei de monitor esportiu dia festiu 10,45 euros 15 minuts
Classe particular de natació abonat 31,35 euros/sessió
Classe particular de natació no abonat 41,80 euros/sessió
B) Activitats de vacances escolars  
Activitats vacances escolars tot el dia
Preu per dia 14,11 euros/dia
Setmana Blanca
Preu per dia 20,90 euros/dia
Activitats vacances escolars matí amb menjador
Preu per dia 12,02 euros/dia
Reserva activitat vacances escolars
Import que s’ha de pagar en el moment de la inscripció 20,90 euros/torn
Servei de ludoteca  
Torn setmanal 4,18 euros/torn
Campus esportius comunals  
Campus esportius comunals vacances escolars  
Preu per dia 16,72 euros/dia
Curs de moto de trial
Preu base per dia 31,35 euros/dia
Preu resident per dia 20,90 euros/dia
Estada Multiesportiva  
Preu base per dia 36,58 euros/dia
Preu resident per dia 24,04 euros/dia
Campus esportius 7 parròquies  
Campus de vela  
Preu base per dia 57,48 euros/dia
Preu resident per dia 39,71 euros/dia
Campus de vòlei platja
Preu base per dia 7,32 euros/dia
Preu resident per dia 5,23 euros/dia
Campus de descens en BTT
Preu base torn 391,88 euros/tron
Preu resident torn 235,13 euros/tron
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Campus d’esports d’aventura
Preu base 281,63 euros
Preu resident 149,44 euros
Volta a Andorra a peu
Preu base 339,10 euros
Preu resident 219,45 euros
Campus escalada i muntanya
Preu resident torn 75,24 euros/torn
Campus skate
Preu resident torn 75,24 euros/torn
Assegurança infants sense CASS  
Assegurança torn 12,54 euros/torn
Venda de material activitats estiu  
Samarreta activitats 6,25 euros/samarreta
Anul·lacions activitats  
Les baixes i devolucions es tramiten de conformitat amb la “Normativa reguladora del procediment d’inscripció a les activitats 
esportives i de lleure ofertes pel Comú d’Andorra la Vella”, aprovada per Junta de Govern
Descomptes activitats comunals  
Un 20% per segon germà inscrit al mateix torn
C) Activitats esportives puntuals i altres  
Festa Major  
Entrada Festa del Joc i de l’Esport 2,10 euros/pax
Inscripció esdeveniments puntuals 2,10 euros/pax
Inscripció anticipada cursa 3,15 euros/pax
Inscripció el mateix dia de la cursa 5,25 euros/pax
Festa d’obertura, Jornada Portes Obertes i Actes promocionals i esportius  

Activitats promocionals

Aplicant un 25% o 50% de 
descompte al preu de cost 

segons acordi la Junta de 
Govern en cada cas

Activitats extraordinàries o sortides Segons preu de cost
Cessió de material esportiu
Dipòsit préstec pilotes, material recreatiu i esportiu 5,25 euros

El Rusc, espai d’informació i dinamització de joves
Carnet del Rusc gratuït
Fotocòpia per full (B/N i color) 0,10 euros
Impressió per full 0,10 euros
Activitats i tallers per a joves
Activitats puntuals de curta durada gratuït
Activitats diverses per a joves De 2 euros a 100 euros
Activitats amb pernoctació a l’estranger de més d’una nit De 20 euros a 300 euros
Descomptes amb Carnet Jove per activitats concretes Del 20% al 50%
Inscripcions
En el procés d’inscripció tindran prioritat els residents a la 
parròquia d’Andorra la Vella
En el cas que restin places lliures podran accedir els no residents a 
les activitats 25% + sobre el preu de l’activitat estipulat

Lloguer dels equipaments del Rusc
El lloguer de les sales inclou: Il·luminació bàsica, aigua (al cas de la cuina) mobiliari, electrodomèstics, material disponible, estris, etc.

Concepte Import (preus sense IGI)
3 hores 5 hores Dia

Cuina 104,50€ 156,75€ 209,00€
Sala d’estudis 52,25€ 78,38€ 104,50€
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Sala TikTok 104,50€ 156,75€ 209,00€
Sala de lleure 156,75€ 235,13€ 313,50€
Bonificacions sobre els preus de lloguer dels equipaments
Grups o col·lectius de joves, on la totalitat dels membres tinguin 
menys de 35 anys 100% de descompte

Associacions inscrites al Registre Comunal d’Associacions i 
institucions públiques 100% de descompte

Espectacles
Temporada de Teatre adults i infants Preu a convenir pel Comú per a cada actuació
Descomptes i promocions A convenir pel Comú per a cada actuació
Altres espectacles Preu a convenir pel Comú per a cada actuació
Descomptes i promocions A convenir pel Comú per a cada actuació

Espais socioculturals

A) Utilització de les instal·lacions de La Llacuna

Concepte
Entitats sense 
ànim de lucre 

(A)

Particulars i Associacions no inscrites al 
Registre Comunal d’Associacions 

(B)

Entitats inscrites a 
l’EEC

Menys de 3h/dia De 3h a 6h/
dia Més de 6h

Sala d’actes 0 75,24 euros 118,09 euros 215,27 euros 0,00
Sala polivalent 24 i 34 0 37,62 euros 59,04 euros 107,64 euros 0,00
Equip de so i micròfons 12,54 euros/dia 26,65 euros/dia 0,00
Projector/DVD/Vídeo
Ordinador/Projector de 
transparències/TV

7,32 euros/dia 0,00

Tècnics Inclosos 0,00
Aigües (0,50 l) 1,25 euros/unitat 1,25 euros/unitat
Aigües (0,33 l) 1,05 euro/unitat 1,05 euro/unitat
Fotocòpies b/n - Impressió per 
full 0,16 euro 0,00

Fotocòpies color - Impressió 
per full 0,52 euro 0,00

Dipòsit taquilles cultura 10,45 euros
Mensualitat taquilles cultura 3,14 euros/mes
Dipòsit bústia EEC 10,45 euros

Mensualitat armari EEC
3,14 euros/mes/
pagament anual

Mensualitat espai magatzem
3,14 euros/mes/
pagament anual

B) Utilització de les instal·lacions del Teatre Comunal
Concepte Entitats sense ànim de lucre Particulars

Lloguer del Teatre: inclou llum i neteja. No inclou assistència tècnica. 0,00 369,93 euros/dia

Centres esportius
A) Centre Esportiu dels Serradells  
a) Abonament gimnàs  
Per adults: tarifa mensual 32,60 euros
Matricula entrada 52,25 euros
Per jove/sènior: tarifa mensual 10,45 euros
Matricula entrada 31,35 euros
Per grup: tarifa mensual (adult 1) 32,60 euros
Adult (2, 3, 4…) 20,90 euros
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Jove/sènior 7,32 euros
Matricula entrada 88,83 euros
Matricula entrada suplementaria grup 20,90 euros
25% de descompte en les tarifes als residents d’Andorra la Vella i altres amb conveni
b) Abonament Aquàtic
Per adults: tarifa mensual 32,60 euros
Matricula entrada 52,25 euros
Per jove/sènior: tarifa mensual 10,45 euros
Matricula entrada 31,35 euros
Per grup: tarifa mensual (adult 1) 32,60 euros
Adult (2, 3, 4…) 20,90 euros
Jove/sènior 7,32 euros
Matricula entrada 88,83 euros
Matricula entrada suplementària grup 20,90 euros
25% de descompte en les tarifes als residents d’Andorra la Vella i altres amb conveni
c) Abonament complet (gimnàs + fitness + aquàtic)
Per adults: tarifa mensual 65,21 euros
Matricula entrada 52,25 euros
Per jove/sènior: tarifa mensual 20,90 euros
Matricula entrada 31,35 euros
Per grup: tarifa mensual (adult 1) 65,21 euros
Adult (2, 3, 4…) 52,25 euros
Jove/sènior 41,80 euros
Matricula entrada 88,83 euros
Matricula entrada suplementària grup 20,90 euros
25% de descompte en les tarifes als residents d’Andorra la Vella i altres amb conveni
25% de descompte en les tarifes als residents d’Andorra la Vella i altres amb conveni
d) Abonament professional  
Anyal 627,00 euros
Mensual 73,15 euros
Diari 10,45 euros
e) Piscina ús diari  
50% de descompte abonats altres centres esportius comunals (conveni)
Per adult  
Tarifa hivern 5,23 euros
Tarifa estiu 6,27 euros
Menors 18 anys/sènior  
Tarifa hivern 3,66 euros
Tarifa estiu 4,70 euros
Per 10 entrades  
Tarifa hivern 34,49 euros
Tarifa estiu 43,89 euros
f) Centre esportiu ús diari  
50% de descompte abonats altres centres esportius comunals (conveni)
Per adults 10,45 euros
Per jove/sènior 6,27 euros
Per 10 entrades dia adult 78,38 euros
Per 5 entrades dia adult 41,80 euros
Per 10 entrades dia jove/sènior 52,25 euros
Per 5 entrades dia jove/sènior 31,35 euros
Per 20 entrades (Estudiants de 18 a 26 anys) Bono 62,70 euros
Matricula 0,00 euros
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g) Lloguer d’espais esportius i altres serveis  
Lloguer pista d’esquaix ½ hora 3,45 euros
10 tiquets ½ hora d’esquaix (ús exclusiu abonats) 25,08 euros
Sala 0 – 1 26,13 euros/h
Sala 0 – 2 26,13 euros/h
Sala 0 – 3 26,13 euros/h
Sala 4 – 1 26,13 euros/h
Sala 4 – 2 20,90 euros/h
Sala 4 – 3 20,90 euros/h
Sala 3 – 1 52,25 euros/h
Sala 2 – 1 26,13 euros/h
Gimnàs musculació (grup/hora) (màxim 10 pax) 41,8 euros/h
Pavelló pista central 50,16 euros/h
Pavelló pista lateral 25,08 euros/h
Sala artística 62,70 euros/h
Armari (club) 18,81 euros/mes
Carrer piscina 50 m 36,58 euros/h
Carrer piscina 25 m 20,90 euros/h
Descomptes en lloguer de piscina  
Temporada baixa 30%
Temporada mitja 15%
Lloguer sales de reunions 15,68 euros/hora
Venda de carnet 3,14 euros
Venda de braçalet 7,32 euros
Lloguer de taquilles  
Taquilla gran 94,05 euros/any
Taquilla petita 62,7 euros/any
Venda còpia clau 3,14 euros
Lloguer d’espai publicitari 12,54 euros/m²/mes
h) Altres tarifes i lloguers  
Cadira unitat 2,61 euros/acte/dia
Taula unitat 3,66 euros/acte/dia
Operari manteniment 18,81 euros/hora
Tècnic manteniment 22,99 euros/hora
Equip música 32,40 euros/hora
Megafonia/música 32,40 euros/hora
Megafonia piscina 32,40 euros/hora
Fotocòpies 0,21 euros/ut
Marcador electrònic Daktronics 32,40 euros/hora
Micròfon sense fils amb altaveu autoamplificat 21,53 euros/hora
Marcador 24” bàsquet: 15,68 euros/h
Marcador baybor pavelló 15,68 euros/h
Jocs de taula 31,35 euros/hora
Tarima 2 m x 1 m 8,36 euros/tarima/acte
Pissarres mòbils 2,09 euros/unitat/acte
Altaveus subaquàtics 12,54 euros/unitat/dia
Plantes 1,05 euros/unitat/dia
Porteries W-P 5,23 euros/unitat/dia
Pòdiums  
Petit 5,23 euros/ut/dia
Gran 10,45 euros/ut/dia
Creació dossier - TPV – estatges 7,32 euros
Lloguer piscina petita 47,03 euros/hora
Entrada escolar forans de la parròquia + escoles bressol privades d’Andorra la Vella 2,09 euros
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Sala interior 47,03 euros/hora
Tots els espais, siguin destinats a magatzem o a despatx en benefici de les associacions esportives sense 
ànim de lucre de la parròquia i que utilitzen les instal·lacions esportives comunals, es facturaran a raó de 2,61 euros/m2/mes

Canvi pany taquilla 15,68 euros
Persona atenció al públic 12,54 euros/hora
Llit elàstic 15,68 euros/hora
Protector terra 1,05 euro/unitat/acte
Vestidors arbitres 10,45 euros/hora
Graderies 125,40 euros/acte
Lloguer de pilotes (bàsquet, vòlei…) 3,14 euros/hora
Tots els muntatges es cobraran en funció de les hores emprades per dur a terme la tasca  
Dipòsit bústia EEC 10,45 euros
B) Estadi Comunal, Sala Polivalent i Vòlei platja  
a) Estadi Comunal  
Preus d’entrada  
Entrada diària 3,14 euros
Passi anyal 47,03 euros
Passi anyal resident a Andorra la Vella 41,80 euros
Passi anyal sènior 20,90 euros
Passi anyal menor 18 41,80 euros
Graderies Estadi 261,25 euros/acte
Targeta 3,14 euros
Braçalet 7,32 euros
Lloguer d’espais  
Sala Halterofília 10,45 euros /hora
Pavelló cobert 37,62 euros/hora
Pista descoberta 15,68 euros/hora
Gimnàs dansa 15,68 euros/hora
Camp verd (sense llum) 125,40 euros/hora
Pista Atletisme (sense llum) 125,40 euros/hora
Mig camp verd (sense llum) 78,38 euros/hora
Camp verd (amb llum) 146,30 euros/hora
Pista Atletisme (amb llum) 146,30 euros/hora
Mig camp verd (amb llum) 104,50 euros/hora
Mini camp verd gespa artificial 15,68 euros/hora
Armariet exterior (lloguer) 31,35 euros/any
Armariet interior (lloguer) 47,03 euros/any
Armariet (dipòsit) 6,27 euros
Venda còpia clau 3,14 euros
b) Sala polivalent  
Lloguer d’espais  
Sala polivalent sencera 94,05 euros/hora
Sala polivalent dividida (1/4 part) 35,53 euros/hora
Sala polivalent (1/2 part tatami 4) 18,81 euros/hora
Lloguer despatx clubs 31,35 euros/mes
Armariet exterior (lloguer) 37,62 euros/any
Venda còpia clau 3,14 euros
Lloguer d’espais  
Taquilla/gàbia per guardar material 15,68 euros/hora
c) Vòlei platja Parc Central  
Lloguer d’espais  
Vòlei platja (fora temporada) 10,45 euros/hora
Dipòsit bústia EEC 10,45 euros
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Annex 3: Centre de Congressos (Article 11)
Concepte Import

El lloguer de les sales inclou: il·luminació bàsica, mobiliari, 
climatització, sistema de detecció i extinció d’incendis
Tarifes diàries
Nom de la Sala M² Aforament Mig dia (5 h) 1 dia (8 h) Nit de 21 h a 1 h Hora Extra
Auditori 1.100 m² 900 1.379,40 euros 1.881,00 euros 1.793,22 euros 135,85 euros
La Consòrcia 570 m² 450 836,00 euros 1.254,00 euros 1.086,80 euros 83,60 Euros
La Consòrcia 1 135 m² 110 329,18 euros 522,50 euros 427,41 euros 32,92 euros
La Consòrcia 2 150 m² 120 329,18 euros 522,50 euros 427,41 euros 32,92 euros
La Consòrcia 3 135 m² 110 329,18 euros 522,50 euros 427,41 euros 32,92 euros
La Consòrcia 4 150 m² 120 329,18 euros 522,50 euros 427,41 euros 32,92 euros
La Consòrcia 
1 + 2 285 m² 200 689,70 euros 1.097,25 euros 896,61 euros 68,97 euros

La Consòrcia 
1 + 4 270 m² 200 689,70 euros 1.097,25 euros 896,61 euros 68,97 euros

La Consòrcia 
2 + 3 300 m² 230 689,70 euros 1.097,25 euros 896,61 euros 68,97 euros

La Consòrcia 
3 + 4 285 m² 230 689,70 euros 1.097,25 euros 896,61 euros 68,97 euros

Aqua 60 m² 25 -40 156,75 euros 250,80 euros 203,78 euros 15,68 euros
Aria 101 m² 60- 80 261,25 euros 418,00 euros 339,63 euros 26,13 euros
Ignis 65 m² 25- 40 156,75 euros 250,80 euros 203,78 euros 15,68 euros
Ferrum 55 m² 25 -40 156,75 euros 250,80 euros 203,78 euros 15,68 euros
Zona Càtering 84 m² 156,75 euros 156,75 euros
Totalitat del 
Centre 4900 m² 2.612,50 euros 3.135,00 euros

Tarifes especial muntatges i desmuntatges
Espais Centre de Congressos 50% de la tarifa diürna del lloguer de la sala
La càrrega i descàrrega dels materials externs al centre de congressos (escenaris, material escenotècnic, merchandising, 
publicitat, retolacions) van a càrrec del contractant
Neteja
Neteja de la sala 15,68 euros/hora
Neteja dels espais hora diürna festiva (dg + festius) 23,00 euros/hora
Neteja dels espais hora nocturna (dg + festius) 29,26 euros/hora
Mobiliari
Faristol s/c
Cadira amb faristol s/c
Cadira s/c
Suport per a vídeo projector s/c
Taula presidencial s/c
Taules rodones de banquet Sota petició
Cadira sense braços – Banquet Sota petició
Tovalles Rodones Sota petició
Funda per cadira Sota petició
Tarima Sota petició
Escenari Sota petició
Plafons expositors Sota petició
Pissarra flip – chart (paper + retoladors) 20,90 euros/unitat/dia
Senyalització de peu sales s/c
Mampara expositora s/c
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Lloguer de material tècnic
Material exclusiu de lloguer dins de les instal·lacions del 
Centre de Congressos, dit material no es pot llogar per serveis 
externs. 
Per poder garantir una millor qualitat dels serveis, l’arrendatari 
estarà obligat a utilitzar el material tècnic proporcionat pel 
mateix centre.
Rack mòbil/taula de so
Rack mòbil / taula de so 156,75 euros/unitat/dia
Taula de monitoratge escenari 250,80 euros/unitat/dia
Xarxa d’Intercoms ( 4 petaques + estació central) 156,75 euros/unitat/dia
Microfonia
Micròfon de taula o peu 31,35 euros/unitat/dia
Micròfon de sala (sense fil) 31,35 euros/unitat/dia
Mòdul de conferenciant 31,35 euros/unitat/dia
Micròfons butaques auditori 31,35 euros/unitat/dia
Mòdul de presidència (moderador) 31,35 euros/unitat/dia
Micròfon corbata/diadema 31,35 euros/unitat/dia
DCN sistema conferencies Bosch 156,75 euros/unitat/dia
Megafonia
Etapa de potència MC2 52,25 euros/unitat/dia
Altaveus de peu 89,87 euros/unitat/dia
Equalitzadors gràfics 54,34 euros/unitat/dia
TC electrònics M200 Reverb (amplificador + altaveus) 104,50 euros/unitat/dia
Caixa d’injecció DI-biss 41,80 euros/unitat/dia
Informàtica
Ordinador portàtil 78,38 euros/unitat/dia
Vídeo projectors
Vídeo projector 4000 /4500 lúmens 130,63 euros/unitat/dia
Vídeo projector 7000 lúmens 261,25 euros/unitat/dia
Vídeo projector 15000 lúmens 365,75 euros/unitat/dia
Vídeo
Distribuïdor HDMI 36,58 euros/unitat/dia
Distribuïdor vídeo SDI 36,58 euros/unitat/dia
Switch Mixer SDI HDMI 177,65 euros/unitat/dia
Conversor Cross Converter HDMI SDI 41,80 euros/unitat/dia
Conversor HDMI SDI/ SDI HDMI 31,35 euros/unitat/dia
Reproductors
Reproductor– CD 20,90 euros/unitat/dia
Enregistrament de so
Gravador WAVE/MP3 41,80 euros/unitat/dia
Gravació de 8 pistes USB 104,50 euros/unitat/dia
Enregistrament i realització d’imatges
Sistema de realització Black Magic ATEM 4K i càmera de vídeo 
RovoCam 4K i gravació d’imatge en disc dur ProRes 418,00 euros + contractació tècnic extern

Càmera Rovocam 4K i gravació d’imatge en Disc Dur ProRes 209,00 euros
Càmera Rovocam 4K + Streaming Vídeo 313,50 euros + contractació línia de fibra a Andorra Telecom
Pantalles
Pantalla Auditori 24 m2 (6m x 4m) 104,50 euros/unitat/dia
Pantalla 400 x 225 mm 78,38 euros/unitat/dia
Pantalla Motoritzada 300 x 230 mm 78,38 euros/unitat/dia
Pantalla Plasma/ LCD 50” amb suport 104,50 euros/unitat/dia
Pantalla LED 23” 31,35 euros/unitat/dia
Pantalla LED 40” 41,80 euros/unitat/dia
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Pantalla LED 80” amb suport 156,75 euros/unitat/dia
Traducció simultània
Cabina mòbil traducció simultània Sota petició
Pupitre de traducció simultània 99,28 euros/unitat/dia
Auriculars + receptors traducció simultània 6,27 euros/unitat/dia
Radiadors IR (12W)+ suport 109,73 euros/unitat/dia
Vídeo conferència
Equipament Vídeo conferència Sota petició
ONT Fibra òptica Segons tarifes Andorra Telecom
Il·luminació
Il·luminació bàsica Inclòs sala
Il·luminació escenari Auditori 209,00 euros/unitat/dia
Il·luminació Espectacular (concerts, espectacles.) inclou focus, 
focus motoritzats, focus LED, taula d’il·luminació, ciclorama 888,25 euros + contractar tècnic d’il·luminació

Paquets equipament
Equipament mínim audiovisual conferència( pantalla, projector 
7000 lúmens i PC + taula de so i 4 micròfons

627,00 euros/dia +
contractació tècnics

Equipament auditori estàndard: Pantalles, projectors 7000 o 
11000 lúmens + PC i distribuïdor HDMI + llum d’escenari bàsic 
+ taula de so i 2 monitors escenari + 6 micròfons

898,70 euros/dia + contractació tècnics

Equipament auditori espectacles (llum espectacular, 
reproductor CD, 4 altaveus, sistema intercom, taula so i 12 
micròfons)

1.724,25 euros/dia + contractació tècnics

Electricitat
Electricitat bàsica Inclòs sala
Connexions elèctriques 10,45 euros/dia
Potència elèctrica superior a 25kw 52,25 euros + consum de FEDA
Tècnics Sota petició
Tècnic de so centre de congressos 43,89 euros/hora
Tècnics de suport Sota petició
Personal centre de congressos 23,00 euros/hora
Altres serveis
Serveis complementaris
Servei de copisteria Sota petició
Multifuncions Sota petició
Servei de vigilància Sota petició
Servei hostessa Sota petició
Servei d’intèrpret Sota petició
Servei de cambrer/a Sota petició
Servei de restauració Sota petició
Servei de decoració / floristeria Sota petició
Servei de retolacions Sota petició
Aigües de 70 cl 2,00 euro/unitat
Papereria (fulls, carpetes, bolígrafs) Sota petició
Premsa Internacional diària Sota petició
Bloqueig per mesures de seguretat d’una planta d’aparcament 627,00 euros/planta



Co
m

ú
 d

’A
n

d
o

rr
A 

lA
 V

el
lA

30/35

www.bopa.ad

22 de desembre del 2022Núm. 148

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Els preus establerts per al Centre de Congressos s’aplicaran d’acord amb la classificació següent:

Grup Identificació

Grup A
Empreses privades, 
organitzadors 
d’esdeveniments (OPC)

1. Exempció del cost de muntatge i desmuntatge per a tots aquells esdeveniments 
organitzats per empreses del sector turístic, nacional i internacional, i per tots aquells 
esdeveniments adreçats al públic en general
2. 25% de descompte sobre el lloguer dels espais i equipaments tècnics per empreses 
privades i agents receptius del país (intermediaris, OPC, hotels, agències de viatges). En 
cas de que l’usuari sigui membre del Andorra Convention Bureau s’aplicarà un 30% i no un 
25% de descompte sobre el lloguer dels espais i equipaments tècnics.
3. 30% de descompte sobre l’import del lloguer dels espais per a totes aquelles reserves 
que allotgin els usuaris a la parròquia d’Andorra la Vella
4. No s’ofereix cap descompte per a tots aquells serveis que el Centre de congressos ha 
de subcontractar (hostesses, restauració, decoració floral, etc.)
5. Es facturaran els tècnics i operaris de sala

Grup B

Institucions públiques, 
parapúbliques andorranes, 
Ambaixades a Andorra, 
escoles

1. Descompte del 100% sobre la tarifa de lloguer de sales i equipaments tècnics
2. No s’ofereix cap descompte per a tots aquells serveis que el Centre de congressos ha 
de subcontractar (hostesses, restauració, decoració floral, etc.)
3. Exempció del cost de muntatge i desmuntatge
4. No es facturaran els tècnics i operaris de sala.
En cas de no disposar de tècnics del centre de congressos, segons disponibilitat, el 
sol·licitant s’haurà de fer càrrec de subcontractar el servei tècnic, sempre que aquest 
estigui avalat per la direcció del centre de congressos

Grup C Associacions, entitats, 
partits polítics d’Andorra

1. 100% de descompte sobre el lloguer dels espais i els equipaments tècnics
2. En cas d’utilitzar la totalitat de les instal·lacions, s’abonarà el 50% de la tarifa
3. Es facturaran els tècnics i operaris de sala
4. Tots els serveis externs, que es necessitin, s’hauran de contractar directament al 
proveïdor extern (tècnics de suport, càtering, etc.)

Grup D Comú d’Andorra la Vella
1. 100% de descompte sobre el lloguer dels espais i els equipaments tècnics
2. Tots els serveis externs, que el servei, àrea o departament necessitin, s’hauran de 
contractar directament (hostesses, tècnics de suport, càtering, neteja, etc.)

Grup E Altres
La Junta de Govern pot acordar un descompte total o parcial sobre actes o esdeveniments 
que siguin catalogats d’altíssim interès públic per a la promoció de la parròquia o del 
Centre de Congressos.

Annex 4. Fira d’Andorra la Vella (Article 12)
Concepte Import

Lloguer estands interiors
Preu de l’estand: 2 x 3 m 350,00 euros
Preu de l’estand: 3 x 3 m 665,00 euros
Suplement passadís central (segons disponibilitat) 280,00 euros
Espais interiors especials
Illa central (54 m2) 3.970,00 euros
Illa lateral (54 m2) 3.410,00 euros
Serveis complementaris (lloguer de mobiliari, quadres elèctrics, il·luminació…) A consultar
Espais exteriors
Envelat 200 m2 adjunt envelat principal 3.890,00 euros
Espai de 3 x 3 m (amb envelat) 665,00 euros
Espai de 3 x 3 m (sense envelat) 297,00 euros
Descomptes especials
Inscripció espais interiors abans del 5 de maig del 2023 20% dte. sobre els primers 665,00 euros
Promoció
Pàgina interior publicitat llibret Fira 470,25 euros/pàgina
Contraportada publicitat llibret Fira 783,75 euros
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Annex 5: Serveis d’higiene (Article 13)
A) Neteja amb equips d’alta pressió
Preu hora operari 25,00 euros
B) Recollida de trastos i deixalles
Preu hora operari 25,00 euros
C) Certificat i identificació de punts d’embrancament
Preu identificació del punt d’embrancament 150,00 euros
D) Identificació de filtracions d’aigua
Preu hora operari 25,00 euros
E) Analítica per identificació de gossos
Realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos per marcador “SNP”, mitjançant 
un laboratori designat pel Comú. 
El preu no inclou el cost de l’extracció que l’obligat haurà de pagar al centre veterinari on el realitzi. 
Caldrà presentar al veterinari escollit el comprovant lliurat pel Comú autoritzant la extracció i la realització 
de les analítiques. 
L’import de l’analítica es paga en el moment del lliurament del comprovant a les dependències comunals.

29,50 euros

Annex 6: Lloguer o venda de nínxols o columbaris (Article 14)
Concepte Import

Venda de nínxols
Blocs C-D-E-F-G-H-I
Soterrani 1r i 2n 3.636,00 euros
3r 1.616,00 euros
4t 1.616,00 euros
5è 1.616,00 euros
Bloc A i B
1r 852,00 euros
2n 1.085,00 euros
3r 716,00 euros
4t i 5è 514,00 euros/unitat
Bloc A i B ampliació
1r i 2n 909,00 euros/unitat
3r i 4t 1.038,00 euros/unitat
5é 775,00 euros/unitat
6é i 7é 648,00 euros/unitat
Lloguer de nínxols (durada del contracte de 6 anys)
Bloc A i B
1r 56,00 euros per any
2n 67,00 euros per any
3r 44,00 euros per any
4t i 5è 33,00 euros per any
Bloc A i B ampliació
6è i 7è forat 102,00 euros per any
Venda de columbaris
1a fila 482,00 euros
2a fila 597,00 euros
3a fila 446,00 euros
4a fila 396,00 euros
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Annex 7: Utilització de les sales de vetlla (Article 15)
Concepte Import

a) Utilització sala de vetlla

301,00 euros. 
S’inclouen una sala de vetlla i la resta d’instal·lacions 

de les sales de vetlla (llevat d’altres sales de vetlla). 
La durada del servei és d’un màxim de 7 dies.

b) Tarifa addicional diària per a la utilització de la sala de vetlla 18,00 euros/dia

Annex 8: Serveis funeraris (Article 16)
Concepte Import

a) Preu fet per inhumació 102,00 euros
b) Preu fet per exhumació 140,00 euros
c) Servei de vehicles funerari 17,00 euros
d) Col·locació de làpida (amb cristallera) 45,00 euros
e) Col·locació de làpida (sense cristallera) 34,00 euros
f) Col·locació de porta per dos forats 113,00 euros
g) Col·locació de porta per tres forats 226,00 euros
h) Preu fet per dipòsit d’urna 40,00 euros

Annex 9. Venda de productes en general (Article 17)
Concepte Import

Llibret Passatemps 3,14 euros
Grandalla en ferro “Andorra la Vella” 57,48 euros
Grandalla pintada “Andorra la Vella” 62,70 euros
Grandalla pintada “Andorra la Vella” petita 47,03 euros
Estripagec en ferro 47,03 euros
Motxilla colors “Andorra la Vella” 6,27 euros
Paraigües “Andorra la Vella” 13,06 euros
Gorra “Andorra la Vella 4,70 euros
Tassa 9,93 euros
Llapis amb goma “Andorra la Vella” 2,09 euros
Llapis amb goma “Andorra la Vella, Capital de les Il·lusions” 2,09 euros
Llibreta “Andorra la Vella, Capital de les Il·lusions” 4,18 euros
Andorra la Vella un recorregut en pictogrames 9,35 euros
Ampolla Slim “Andorra la Vella” 11,39 euros
Espelmes “Andorra la Vella” 10,45 euros
Lanyard “Andorra la Vella” 1,57 euros
Impermeable infantil “Andorra la Vella” 20,38 euros
Impermeable adult “Andorra la Vella” 22,47 euros
Sabó artesà “Andorra la Vella en flor” Monoi de Tiaré 9,93 euros
Sabó artesà “Andorra la Vella en flor” Lavanda 8,88 euros
Sabó artesà “Andorra la Vella en flor” Rosa Mosqueta 9,93 euros
Bossa de cotó “Andorra la Vella en flor” 9,41 euros
Espelma aromàtica “Andorra la Vella en flor” 3,14 euros
Tassa “Andorra la Vella en flor” 9,93 euros
Xapa “Andorra la Vella en flor” 2,61 euros
Serveis turístics
Itineraris guiats culturals Andorra la Vella 4,18 euros
Vista centre històric (amb Casa de la Vall) 5,23 euros
Itineraris teatralitzats 5,23 euros
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Visita del poble de Santa Coloma, espai Columba, església de Santa Coloma 
i Jaciment de la Margineda 10,45 euros

Itinerari amb experiència 12,54 euros
Itinerari guiat muntanya 10,45 euros
Visita d’Andorra la Vella amb bicicleta i museu Bici Lab Andorra 12,54 euros
Visita Santa Coloma (espai Columba i Jaciment). Majors de 65 anys 6,79 euros
Itineraris guiats Andorra la Vella. Majors de 65 anys 2,61 euros
Vista centre històric (amb Casa de la Vall). Majors de 65 anys 2,61 euros
Itineraris teatralitzats. Majors de 65 anys 2,61 euros
Itinerari guiat muntanya. Majors de 65 anys 6,79 euros
Visita del poble de Santa Coloma, espai Columba, església de Santa Coloma 
i Jaciment de la Margineda. Majors de 65 anys 6,79 euros

Itinerari amb experiència. Majors de 65 anys 6,79 euros
Visita d’Andorra la Vella amb bicicleta i museu Bici Lab Andorra. Majors de 
65 anys
Itineraris guiats Andorra la Vella. Menors de 10 anys Gratuït
Visita Centre Històric (amb Casa de la Vall). Menors de 10 anys Gratuït
Itineraris teatralitzats. Menors de 10 anys Gratuït
Visita del poble de Santa Coloma, espai Columba, església de Santa Coloma 
i Jaciment de la Margineda. Menors de 10 anys Gratuït

Itinerari guiat muntanya. Menors de 10 anys Gratuït
Visita d’Andorra la Vella amb bicicleta i museu Bici Lab Andorra. Menors de 
10 anys 6,79 euros

Bici Lab Andorra
Entrada general 5,23 euros
Entrada reduïda 
Aplicable a grups superiors a deu persones, entitats o establiments afins al 
sector ciclista -públics o privats-, i estudiants estrangers

2,61 euros

Entrada gratuïta 
Aplicable a escoles i estudiants nacionals, serveis socials, persones amb 
discapacitat, persones inscrites al Servei d’Ocupació, titulars del Carnet 
Jove, menors de deu anys, membres de l’ICOM i l’ICOMOS, titulars de la 
targeta magna o majors de 65 anys, titulars del carnet de premsa, socis del 
Club Piolet, els pares i germans d’aquests darrers, residents al Principat 
el primer i tercer dissabte de cada mes durant tot l’any, persones que es 
desplacin fins al Bici Lab Andorra en bicicleta. 
La Junta de Govern pot acordar l’aplicació d’aquesta tipologia d’entrada 
per jornades excepcionals relacionades amb la cultura, la bicicleta o 
esdeveniments ciclistes.

gratuït

Lloguer sala polifuncional a ens andorrans afins al sector ciclista dins de 
l’horari d’obertura gratuït

Lloguer sala polifuncional a ens andorrans afins al sector ciclista fora de 
l’horari d’obertura 41,80 euros/hora

Lloguer sala polifuncional a altres ens 94,05 euros/hora
Serveis de guia fora de l’horari d’obertura 41,80 euros/hora
Tallers pedagògics a escoles del país gratuït
Tallers pedagògics a escoles estrangeres 4,18 euros/alumne

Visita guiada 2,09 euros/persona 
grup mínim de 5 persones

Bidó 3,00 euros
Bolígraf 0,99 euros
Llibreta 10,00 euros
Imants 2,00 euros
Postals 1,00 euros
Tubular 6,00 euros
Maillot 46,99 euros
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Maneguets 7,99 euros
Mitjons 7,00 euros
Tassa 7,00 euros
Parafangs 5,01 euros

Altres productes de marxandatge

Preu de venda al públic igual al preu de producció 
o adquisició, incrementat en un 10% i arrodonit a 
l’euro més proper, o bé el preu de venda al públic 

prefixat pel subministrador

Annex 10: Aparcaments públics (Article 18)
Concepte Import

A) Aparcaments amb control d’accés  IGI inclòs

Abonaments mensuals

En cas que el mes estigui començat, es podrà 
efectuar el pagament a partir del primer dia 

d’estacionament, segons el preu de l’abonament 
fraccionat per 30 dies

Dipòsit targeta 5,00 euros
Adquisició targeta nova per pèrdua 22,00 euros

Règim 24 hores
81,50 euros/mes

(2,72 euros/dia)

De les 7.30 h a les 21.30 h
58,50 euros/mes

(1,95 euros/dia)

De les 19.00 h a les 10.00 h
25,10 euros/mes

(0,84 euros/dia)

Règim 24 hores motos
29,30 euros/mes

(0,97 euros/dia)
Preus tiquet horari
Preu de l’hora (fraccionada de la manera següent) 2,00 euros
Fracció de 15 minuts 0,50 euros
Forfet nit: (de les 20.00 h a les 8.00 h) 12,00 euros
Forfet de 24 hores 24,00 euros
Pèrdua de tiquet (per dia) 24,00 euros
Preu moto (estacionada en zona de motos) 50% de l’import del tiquet

Sobrepassar cadascuna de les línies que limiten la plaça destinada a 
l’aparcament

Pagament per l’ocupació de la segona plaça, 
aplicant els preus tiquet horari a partir de la data i 
hora d’entrada impedint l’estacionament d’un altre 

vehicle en la plaça adjacent
Altres productes
1) Targeta d’accés temporal 
(sense reserva de plaça)
Abonament temporal 3 dies/règim 24 hores 52, 30 euros
Abonament temporal 7 dies/règim 24 hores 104,50 euros
Abonament temporal 30 dies/règim 24 hores 104,50 euros
2) Vals de descompte
Val de descompte (valor 1/2 hora “1 €”) mínim 25 unitats 0,52 euros/unitat
Val de descompte (valor 1 hora “2 €”) mínim 25 unitats 1,05 euros/unitat

3) Targeta PK persona física o empresa o comerç (targeta de 
prepagament, sense reserva de plaça)

S’atorgarà únicament a persona física resident 
al país o a empresa o comerç de la parròquia 
d’Andorra la Vella, i només una targeta per vehicle

Dipòsit per a l’adquisició de cada targeta 5,00 euros
Adquisició targeta nova per pèrdua i recuperar el saldo 22,00 euros
1a hora Gratuïta
Hores següents (fraccionades de la manera següent) 0,80 euros
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1a fracció de 15 minuts 0,50 euros
2a fracció de 15 minuts 0,10 euros
3a fracció de 15 minuts 0,10 euros
4a fracció de 15 minuts 0,10 euros
Forfet de nit (de les 20.00 h a les 8.00 h) 1,00 euros
Forfet de 24 h 18,40 euros

Abonament mensual en aparcaments horitzontals

En cas que el mes estigui començat, es podrà 
efectuar el pagament a partir del primer dia 
d’estacionament, segons el preu de l’abonament 
fraccionat per 30 dies

Vehicle inferior a 1,80 m d’alçada (règim 24 hores)
41,80 euros/mes

(1,39 euros/dia)

Vehicle superior a 1,80 m d’alçada (règim 24 hores)
146,30 euros/mes

(4,88 euros/dia)
Vehicles superiors a 1,80 m d’alçada
Preus tiquet horari
1 hora/fracció 3,00 euros
Forfet de 24 h 35,00 euros
Pèrdua de tiquet (per dia) 35,00 euros
4) Targeta d’accés temporal (sense reserva de plaça)
Abonament temporal 2 dies/règim 24 hores (36,58 €/dia) 73,20 euros
Abonament temporal 3 dies/règim 24 hores (27,87 €/dia) 83,60 euros
Abonament temporal 4 dies/règim 24 hores (23,51 €/dia) 94,10 euros
Abonament temporal 5 dies/règim 24 hores (20,90 €/dia) 104,50 euros
Abonament temporal 6 dies/règim 24 hores (19,16 €/dia) 115,00 euros
Abonament temporal 7 dies/règim 24 hores (17,91 €/dia) 125,40 euros
B) Aparcament dels Serradells
Abonament 24 h 63,95 euros/mes
Abonats 2,5 h gratuïtes
No abonats 1/2 hora gratuïta
Tiquet perdut aparcament 5,25 euros
Aparcament 1/2h 0,50 euros
Vals de descompte aparcament dels Serradells
Val de descompte (valor 1 hora) mínim 50 unitats 0,69 euros/unitat
Val de descompte (valor 2 hores) mínim 50 unitats 1,39 euros/unitat
Val de descompte (valor 3 hores) mínim 50 unitats 2,09 euros/unitat

Tarifa primera hora de pagament 1,00 euro i així successivament cada hora amb 
fraccions de 30 minuts

Annex 11: Serveis administratius (Article 19)
Concepte Import

Còpies de documents dipositats als arxius del Comú
Per plànol 4,22 euros
Per còpia simple, format DIN A4 0,53 euros
Per còpia simple, format DIN A4 color 0,59 euros
Per còpia simple, format DIN A3 1,06 euros
Còpia digital de documentació referent a projectes de construcció o expedients d’obres o urbanisme 31,35 euros/projecte o expedient


		2022-12-20T16:07:57+0100




