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Núm. ________________________ del 13 de desembre de l 2018 
 
 
 

ORDINACIÓ 
 
Ordinació del 13-12-2018 de preus públics per a l’any 2019. 
 
 
 
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; 
 
Vist el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003, del 27 de juny, 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 Decret legislatiu del 25 d’abril del 2018, de publicació del text refós del 
Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989. 
 
 
El Comú d'Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 13 de 
desembre del 2018, ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació de preus públics per a l’any 2019 
 
Índex 
 
Títol I. Disposicions generals 
Article 1 a 9 
 
Títol II. Preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial 
degudament autoritzat del subsòl, sòl o vol d’un bé de domini públic comunal 
Capítol primer. Ocupació del referit domini públic mitjançant rètols i/o vitrines 
Article 10 a 11 
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Capítol segon. Ocupació del referit domini públic mitjançant la instal·lació de 
contenidors, tanques d’obres, bastides i elements auxiliars de la construcció 
Article 12  
Capítol tercer. Aparcament o reserves d’estacionament a la via pública i guals 
Article 13 a 15 
Capítol quart. Ocupació del referit domini públic mitjançant la instal·lació de 
terrasses i ús de l’espai de les voravies i altres llocs de domini públic 
Article 16 
Capítol cinquè. Qualsevol altre tipus d’ocupació de la via pública o de les 
voravies amb elements que sobresurtin de la línia de façana dels immobles 
Article 17 
Capítol sisè. Subministrament d’aigua i altres serveis relacionats 
Article 18 a 20 
Capítol setè. Lloguer o venda de nínxols o columbaris 
Article 21 
Capítol vuitè. Utilització de les sales de vetlla 
Article 22 
 
Títol III. Preus públics per la prestació de serveis 
Capítol primer. Escoles bressol 
Article 23 
Capítol segon. Activitats per a infants i adults 
Article 24 a 26 
Capítol tercer. Serveis d’higiene 
Article 27 
Capítol quart. Serveis funeraris 
Article 28 
Capítol cinquè. Centre de Congressos 
Article 29 
Capítol sisè. Fira d’Andorra la Vella 
Article 30 
Capítol setè. Oficina de Turisme 
Article 31 
 
Títol IV. Preus públics per la prestació de serveis administratius i la venda de 
diferents productes 
Article 32 
 
Títol V. Règim d’infraccions i sancions 
Article 33 a 37 
 
Disposició derogatòria 
Disposició final única 
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Títol I. 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 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 10/2003, del 27 de juny, de les finances 
comunals. 
 
Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel 
Comú per la prestació de serveis públics, la realització d’activitats o de funcions 
administratives, quan no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, sempre 
que concorrin alguna de les següents circumstàncies: 
 

a) Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic. 
b) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma 

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

 
 
Article 3. Obligats al pagament 
Els obligats al pagament dels preus públics comunals són les persones que es 
beneficien de la realització de serveis o activitats per part del Comú.  
 
 
Article 4. 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. 
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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 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. 
 
 
Article 5. Aplicació i gestió 
Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació. 
 
El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la 
recaptació, la inspecció i qualsevol altra funció referent als preus públics. 
 
 
Article 6. Import 
L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a 
mínim, el cost del servei o l’activitat que es presta i prenent en consideració el 
preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de 
la persona sol·licitant. 
 
Tanmateix, quan per raons de política social s’aconselli i es justifiqui, el Comú 
podrà establir preus públics per sota del cost dels serveis prestats. La Junta de 
Govern pot acordar descomptes aplicables a col·lectius d'especial vinculació 
amb el Comú, no acumulables als descomptes ja previstos en aquesta 
Ordinació. 
 
Les propostes per a l’establiment o modificació dels imports dels preus públics 
que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que en motivi i 
justifiqui la quantia. 
 
Els preus públics inclosos en l’Ordinació no comprenen l’Impost General 
Indirecte, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 
 
Si la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal 
comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, el 
Comú pot exigir la consignació d’un dipòsit equivalent al cost estimat de la 
reconstrucció o de la reparació d’aquells elements, sense perjudici de la 
liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que 
s’abonarà en el moment en què finalitza la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic comunal. 
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Article 7. Exigibilitat 
Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la 
prestació del servei al que es refereixen. Tanmateix, es poden exigir 
pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del serveis. En aquest 
cas, si el servei no s’arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el 
Comú ha de retornar l’import conjuntament amb els interessos corresponents. 
 
En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits 
per la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord 
amb el procediment previst en la Secció Tercera, Capítol II, de l’Ordinació 
tributària comunal vigent per a l’any 2019. 
 
 
Article 8. Responsabilitats 
Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionen, 
directament o indirectament, perjudici econòmic a les oficines comunals 
determinen l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa, segons els 
casos. 
 
 
Article 9. Prescripció 
Prescriu al cap de tres anys:  
 

a) La facultat del Comú de liquidar els deutes per altres ingressos de dret 
públic, entre els quals s’hi troben els derivats dels preus públics. El 
termini de prescripció comença a partir de la realització del fet generador 
o del naixement de l’obligació correlativa. 

b) El dret del Comú d’exigir el pagament dels deutes liquidats. El termini de 
prescripció s’inicia amb la notificació de la liquidació. 

c) La potestat d’imposar sancions pecuniàries. El termini de prescripció es 
compta a partir del dia en què es comet la infracció. 

 
La prescripció dels drets econòmics s’aplica d’ofici mitjançant resolució de 
l’òrgan competent. 
 
 
Títol II. Preus públics per la utilització privativ a o aprofitament especial 
degudament autoritzat del subsòl sòl o vol d’un bé de domini públic 
comunal 
 
Capítol primer. Ocupació del referit domini públic mitjançant rètols i/o 
vitrines 
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Article 10. Rètols, rètols indicadors d’hotels i re staurants, i rètols 
d’aparcaments 
 
A) Rètols 
1. Constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de rètols 
anunciants d’activitats comercials, industrials, empresarials i professionals 
degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia d'Andorra la Vella. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 1. 
 
3. El pagament de l'import pel rètol és anyal i es merita el primer dia de l’any 
natural, o bé el dia de l’autorització per la seva col·locació. 
 
En cas que se sol·liciti després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la 
data de l’autorització, que és la data en què es pot iniciar l’activitat. En aquest 
cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha autoritzat la 
instal·lació. 
 
Si se sol·licita la baixa o el canvi de titular després de l'1 de gener, només 
s’haurà de satisfer en concepte de preu públic l'import proporcional dels 
trimestres naturals abans de la data d’autorització de baixa o canvi de titular. 
 
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del 
Comú d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
 
B) Rètols indicadors d’hotels i restaurants 
1. Constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de rètols 
anunciants restaurants, hotels, degudament autoritzats per radicar-se a la 
parròquia d'Andorra la Vella.  
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 1. 
 
3. El pagament de l'import pel rètol és anyal i es merita el primer dia de l’any 
natural, o bé el dia de l’autorització per la seva col·locació. 
 
En cas que se sol·liciti després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la 
data de l’autorització, que és la data en què es pot iniciar l’activitat. En aquest 
cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha autoritzat la 
instal·lació. 
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Si se sol·licita la baixa o el canvi de titular després de l'1 de gener, només 
s’haurà de satisfer en concepte de preu públic l'import proporcional dels 
trimestres naturals abans de la data d’autorització de baixa o canvi de titular. 
 
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del 
Comú d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
 
C) Rètols d’aparcaments  
1. Constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de rètols 
anunciant els aparcaments i les seves places lluïres degudament autoritzats 
per radicar-se a la parròquia d'Andorra la Vella. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 1.  
 
3. El pagament de l'import pel rètol és anyal i es merita el primer dia de l’any 
natural, o bé el dia de l’autorització per la seva col·locació. En cas que se 
sol·liciti després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de 
l’autorització, que és la data en què es pot iniciar l’activitat. En aquest cas, el 
preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin 
per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha autoritzat la instal·lació. Si 
se sol·licita la baixa o el canvi de titular després de l'1 de gener, només s’haurà 
de satisfer en concepte de preu públic l'import proporcional dels trimestres 
naturals abans de la data d’autorització de baixa o canvi de titular.  
 
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del 
Comú d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
 
Article 11. Vitrines i tendals 
1. Constitueix el fet generador l’autorització per l’ocupació del domini públic 
mitjançant la col·locació d’aparadors i elements que sobresurtin de la façana de 
l'immoble. 
En les voravies que facin una amplada d'1 m a 1,50 m, les vitrines podran 
sobresortir de la façana fins a un màxim de 10 cm; i en les voravies d’amplada 
superior a 1,50 m podran sobresortir de la façana fins a un màxim de 20 cm. 
 
La part més baixa d’un tendal ha d’estar com a mínim a 2 m d’alçada. Una 
vegada desplegat, el tendal no podrà ocupar més d’un 90% de la voravia.  
 
2. L’import d’aquest preu públic figura a l’annex 1. 
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3. El pagament de l'import per la col·locació de la vitrina o tendal és anyal i es 
merita el primer dia de l’any natural, o bé el dia de l’autorització de l’ocupació.  
 
En cas que se sol·liciti després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la 
data de l’autorització, que és la data en què es pot iniciar l’activitat. En aquest 
cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha autoritzat l’ocupació. 
 
Si se sol·licita la baixa o el canvi de titular després de l'1 de gener, només 
s’haurà de satisfer en concepte de preu públic l'import proporcional dels 
trimestres naturals abans de la data d’autorització de baixa o canvi de titular. 
 
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del 
Comú d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
 
 
Capítol segon. Ocupació del referit domini públic m itjançant la instal·lació 
de contenidors, tanques d’obres, bastides i element s auxiliars de la 
construcció 
 
Article 12. Contenidors per al dipòsit de runa i al tres elements auxiliars de 
la construcció 
1. Constitueix el fet generador l’autorització d’emplaçament a la via pública de 
contenidors per al dipòsit de runa i enderrocs provinents de la construcció. Així 
mateix, serà fet generador l’autorització d’emplaçament a la via pública de 
qualsevol tipus d’element com a conseqüència de la realització d’obres, com 
són: bastides, casetes d’obra, palets, cistelles elevadores, camions grues, etc. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 2. 
 
3. El pagament de l'import del preu públic es merita i és exigible en el moment 
de la sol·licitud de prestació del servei. 
 
 
Capítol tercer. Aparcament o reserves d’estacioname nt a la via pública i 
guals 
 
Article 13. Aparcaments 
1. L’import a satisfer depèn del tipus d’aparcament, entenent-se com a tal els 
aparcaments verticals, els horitzontals i les zones d’estacionament limitat.  
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2. Els preus aplicables figuren a l’annex 3. 
 
Article 14. Reserves especials 
1. Constitueix el fet generador l’autorització per a la reserva d’espai per a la 
parada de vehicles a la via pública davant d’establiments d’hostaleria, havent 
de tenir el consentiment previ i per escrit del propietari del local. 
 
No s’autoritzaran reserves especials inferiors a 5 metres lineals. 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 3. 
 
3. El pagament de l'import per la reserva especial és anyal i es merita el primer 
dia de l’any natural, o bé el dia en què s’autoritza la reserva especial. En aquest 
cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha autoritzat. 
 
Si se sol·licita la baixa o el canvi de titular de la reserva especial després de l'1 
de gener, només s’haurà de satisfer, en concepte de preu públic, l'import 
proporcional dels trimestres naturals abans de la data d’autorització de baixa o 
canvi de titular. 
 
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del 
Comú d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
 
 
Article 15. Guals 
1. Constitueix el fet generador l’autorització de reserva de l’espai a la via 
pública per facilitar l’entrada i sortida de vehicles a immobles i terrenys en 
general. La longitud mínima del gual serà de 3 metres lineals. 
 
La persona que sol·licita el gual haurà de tenir l’autorització escrita del 
propietari de l'immoble o terreny. En cas de defunció del titular del gual, els 
hereus hauran de sol·licitar el canvi de titular. 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 3. 
 
3. El pagament de l'import pel gual és anyal i es merita el primer dia de l’any 
natural, o bé el dia en què s’obté l’autorització de gual. En cas que no es 
satisfaci l'import del gual, el Comú es reserva el dret de retirar la placa de gual. 
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En cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es 
merita a la data de l’autorització. En aquest cas, el preu es calcula 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, 
incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació. 
 
Si se sol·licita la baixa o el canvi de titular del gual després de l'1 de gener, 
només s’haurà de satisfer, en concepte de preu públic, l'import proporcional 
dels trimestres naturals vençuts abans de la data d’autorització de baixa o canvi 
de titular del gual. 
 
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del 
Comú d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
 
 
Capítol quart. Ocupació del referit domini públic m itjançant la instal·lació 
de terrasses i ús de l’espai de les voravies i altr es llocs de domini públic 
 
Article 16. Terrasses temporals, terrasses fixes i lloguer d’espais públics, 
i senyalització d’itineraris d’iniciativa privada 
A) Terrasses temporals 
1. Constitueix el fet generador l’autorització de reserva de l’espai a la via 
pública per a la instal·lació de terrasses. 
 
2. L'import d’aquest preu públic es detalla a l’annex 4. 
 
3. L'import del preu públic per la instal·lació de terrasses es merita en el 
moment de l’autorització de la instal·lació i el seu pagament es realitza a la data 
del lliurament de l’autorització a les oficines de Casa Comuna o per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra. 
 
B) Terrasses fixes 
1. Constitueix el fet generador l’autorització de reserva de l’espai a la via 
pública per a la instal·lació de terrasses. 
 
2. L'import d’aquest preu públic es detalla a l’annex 4 . 
 
3. L'import del preu públic per la instal·lació de terrasses es merita en el 
moment de l’autorització de la instal·lació i el seu pagament es realitza a la data 
del lliurament de l’autorització a les oficines de Casa Comuna o per càrrec 



11 
 

domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra. 
 
El pagament de l'import per la terrassa és anyal i es merita el primer dia de 
l’any natural, o bé el dia en què s’obté l’autorització de la seva instal·lació.  
 
En cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es 
merita a la data de l’autorització. En aquest cas, el preu es calcula 
proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l’any, 
incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació. 
 
Si se sol·licita la baixa de la terrassa conjuntament amb la baixa del negoci 
després de l'1 de gener, només s’haurà de satisfer, en concepte de preu públic, 
l'import proporcional als mesos naturals vençuts abans de la data d’autorització 
de baixa  de la terrassa. 
 
Si se sol·licita la baixa de la terrassa independentment del negoci, no es 
retornarà res. 
 
C) Ocupació d’espais públics amb finalitats comercials 
1. Constitueix el fet generador l’autorització de reserva de l’espai a la via 
pública per a la realització d’activitats comercials temporals. 
 
2. L'import d’aquest preu públic es detalla a l’annex 4. 
 
3. L'import del preu públic per a l’autorització de reserva de l’espai a la via 
pública per a la realització d’activitats comercials temporals es merita en el 
moment de l’autorització de la instal·lació i el seu pagament es realitza a la data 
del lliurament de l’autorització a les oficines de Casa Comuna o per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra. 
 
D) Lloguer d’espais públics 
1. Constitueix el fet generador l’autorització del lloguer d’un espai públic per a la 
instal·lació d’un caixer automàtic, o el lloguer d’un o més dels espais publicitaris 
habilitats a tal efecte. 
 
2. L'import d’aquest preu públic es detalla a l’annex 4. 
 
3. L'import del preu públic per a la seva instal·lació és anyal i es merita en el 
moment de l’autorització de la instal·lació i a posteriori el primer dia de l’any 
natural, a les oficines de Casa Comuna o per càrrec domiciliat al compte que el 
beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra. 
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Pel cas dels espais publicitaris, l’import del preu públic és mensual i es merita 
en el moment de la contractació per mensualitats avançades a les oficines de 
Casa Comuna o per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en 
una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra. 
 
E) Senyalització d’itineraris d’iniciativa privada 
a) Ocupació del domini públic mitjançant rètols de senyalització d’itineraris 
d’iniciativa privada 
 
1. Constitueix el fet generador la utilització dels suports comunals per implantar 
senyalització per al marcatge d’itineraris privats permanents, d’acord amb 
l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada vigent. 
 
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 4, mentre duri 
l’autorització. 
 
3. El pagament de l’import s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els 
supòsits escaients per les renovacions tàcites anuals previstes en l’autorització, 
per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al 
Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per 
ingrés davant les oficines comunals. 
 
4. El cost de la retirada de material s’inclou en la sanció o es paga sobre la 
fiança, d’acord amb l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada 
vigent. 
 
5. La Junta de Govern, prèvia sol·licitud del promotor, podrà acordar un 
descompte total o parcial per l’aprofitament d’aquest bé públic comunal, si el 
projecte es considera d’interès públic per a la promoció de la parròquia o del 
país. 
 
b) Producció i implantació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada 
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei de la producció i/o 
implantació, per part del personal del Comú, dels elements de senyalització, 
d’acord amb l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada vigent. 
 
2. L’import d’aquest públic queda fixat a l’annex 4, mentre duri l’autorització. 
 
3. El pagament s’efectua a la data de la demanda del servei, per càrrec 
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat 
d’Andorra que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant 
les oficines comunals. 
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4. El cost de la retirada de material s’inclou en la sanció o es paga sobre la 
fiança, d’acord amb l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada 
vigent. 
 
5. La Junta de Govern, prèvia sol·licitud del promotor, podrà acordar un 
descompte total o parcial per l’aprofitament d’aquest bé públic comunal, si el 
projecte es considera d’interès públic per a la promoció de la parròquia o del 
país. 
 
 
Capítol cinquè. Qualsevol altre tipus d’ocupació de  la via pública o de les 
voravies amb elements que sobresurtin de la línia d e façana dels 
immobles 
 
Article 17. Ocupació de la via pública 
1. Constitueix el fet generador l’autorització d’ocupació de la via pública, i ha de 
sol·licitar-se de forma habitual amb una antelació mínima de 72 hores, pel que 
fa als esdeveniments especials del punt 4, un mínim de 45 dies. 
 
2. L'import d’aquests preus públics es detalla a l’annex 5. 
 
3. El preu públic per ocupació de la via pública es merita el dia de l’autorització, 
i el pagament del seu import es realitza en el moment del lliurament de 
l’autorització. 
 
4. Pel que fa a esdeveniments especials, constitueix el fet generador la 
prestació del servei per part del personal del Comú, juntament amb l’ús de 
vehicles comunals si escau, als actes organitzats pels sol·licitants que 
comportin: 
 

a)  La vigilància, senyalització, protecció, ordenació i regulació del trànsit, 
estacionament de vehicles i qualsevol altre servei que requereixi la 
celebració d’espectacles, actes públics, obres, accidents o qualsevol 
altra alteració de la normal activitat de les vies públiques que, per llur 
naturalesa o per l’afluència de públic i vehicles que generin, així ho 
exigeixin. 

 
b) La conducció, vigilància i acompanyament de grups persones o vehicles, 

de comitives, de vehicles pesants, de grans transports i de caravanes a 
través del nucli urbà. 

 
5. L'import d’aquests preus públics es detalla a l’annex 5. 
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Capítol sisè. Subministrament d’aigua i altres serv eis relacionats 
 
Article 18. Consum d’aigua 
A) Consum d’aigua per al consum 
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei subministrament d’aigua 
potable. 
L’obligat al pagament d’aquest preu públic és el propietari de l'immoble que 
sol·licita el subministrament d’aigua, el qual pot fer repercutir l'import en els 
beneficiaris respectius. 
 
2. L'import d’aquest preu públic es calcula en base a les escales i en funció del 
consum d’aigua que figura a l’annex 6. 
 

a) Normes de càlcul: 
L'import a facturar: Es calcula multiplicant els metres cúbics consumits 
pel preu del metre cúbic (tenint en compte l’escala de consum mensual) 
anterior. 
Import a facturar = m³ consumits x 3 mesos X preu m³ (d’acord amb 
l’escala de preus per metre cúbic). 

b) Càlcul de les unitats de consum únicament usos domèstics, immobles 
destinats a vivendes, locals comercials i despatxos 
Es comptabilitzarà una unitat de consum per cada vivenda i una per 
cada planta totalment dedicada a comerç o despatxos. Per les plantes 
ocupades conjuntament per vivendes, comerç i despatxos, es 
comptabilitzarà una unitat de consum per cada vivenda i una per la resta 
de la planta. 
Import a facturar = m³ consumits x unitats de consum x 3 mesos x preu 
m³ (d’acord amb l’escala de preus per metre cúbic). 

 
3. El pagament de l'import per la prestació del servei és per trimestres naturals 
en funció del consum d’aigua que s’acredita mitjançant la lectura del comptador 
d’aigua per part del subministrador. 
 
El pagament de la quota resultant s’efectua mitjançant càrrec domiciliat al 
compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada 
a Andorra. 
 
B) Consum d’aigua del freàtic 
1. Constitueix el fet generat la prestació del servei de subministrament d’aigua 
provinent del nivell freàtic del subsòl per les diferents activitats econòmiques 
que ho requereixin com per exemple el rec, la neteja de clavegueram, dels 
carrers, i altres diferents de l’ús de boca. 
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L’obligat al pagament d’aquest preu públic és l’empresa que sol·licita el 
subministrament d’aigua del freàtic, la qual pot fer repercutir l'import del preu 
públic.  
 
2. L'import d’aquest servei públic es calcula de la forma següent: 
 

a) S’estableixen tres categories d’empresa segons un estimatiu de volum 
d’aigua que necessitarien anyalment. 

b) Coneixent el cabal de succió i la despesa energètica derivada, es pot 
establir un estimatiu del cost del mitjà de càrrega d’aigua a l’any per a 
cada una de les categories d’empresa 

c) Al cost anterior, se li afegeix el derivat de l’amortització de la inversió feta 
en 5 anys a la instal·lació, i el previst manteniment anyal que necessitarà 
el punt de càrrega. 

 
El pagament de l'import per la prestació del servei és per anys naturals. En 
funció de la classificació de l’empresa que figura en l’annex 6.1. 
 
Article 19. Servei de comptador i manteniment 
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei d’instal·lació i/o canvi de 
comptador, d’arrendament de comptador i el seu manteniment i la conservació 
de la xarxa general d’aigua potable. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 6.2. 
 
Per a la instal·lació i/o canvi de comptador: haurà de fer efectiu el cost del 
comptador i les despeses derivades de la seva instal·lació que realitzaran els 
operaris del Servei d'Aigües del Comú. 
 
3. El pagament de l'import per la prestació del servei és per trimestres naturals i 
es merita en el cas de primera instal·lació, a la data d’aquesta; i en el cas de 
manteniment del comptador i conservació de la xarxa general d’aigua potable, 
el primer dia del trimestre. 
 
El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú 
d'Andorra la Vella, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec 
domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment 
autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 
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Article 20.  Desplaçaments i actuacions de l’operari en torn de guàrdia pels 
incidents que siguin responsabilitat dels abonats 
 
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei els incidents i 
desplaçaments que requereixen una dedicació professional del Servei 
d’Aigües, quan es constata que l’incident no és de responsabilitat comunal sinó 
que afecta a la xarxa de l’abonat.  
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 6.3. 
 
3. El pagament de l'import del preu públic es merita en el moment de sol·licitud 
del servei, l’abonament de l’import dels treballs resultants 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. 
 
 
Capítol setè. Lloguer o venda de nínxols o columbar is 
 
Article 21. Lloguer i venda 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 7.  
 
3. El pagament de l'import per la prestació del servei es merita en el moment de 
l’adquisició o inici de l’arrendament. 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. 
 
 
Capítol vuitè. Utilització de les sales de vetlla 
 
Article 22. Utilització de les sales de vetlla 
1. Constitueix el fet generador la utilització de les sales de vetlla. 
 
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 8 per a la utilització de les 
sales de vetlla d’Andorra la Vella, amb les impostos indirectes no inclosos. 
 
Amb el pagament d’aquesta quantitat s’inclouen una sala de vetlla i la resta 
d’instal·lacions de les sales de vetlla (llevat d’altres sales de vetlla). 
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La durada del servei és d’un màxim de 7 dies. En cas d’excés, s’aplicarà la 
tarifa addicional al dia, especificada també a l’annex 8. 
 
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 es realitzarà a l’inici de 
cada mes. 
 
 
Títol III. Preus públics per la prestació de servei s 
 
Capítol primer. Escoles bressol 
 
 
Article 23. Escoles bressol 
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei d’escola bressol així com 
les quotes semestrals de material, el servei de dissabte o la venda d’altres 
productes. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 9.  
 
3. El pagament de l'import per la prestació del servei es realitza a per 
mensualitats anticipades a l'inici de cada mes. 
 
El pagament de la quota resultant s’efectua per càrrec domiciliat al compte 
d’una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, que el beneficiari hagi 
designat. 
 
4. El pagament del servei de dissabtes així com l’import de venda d’altres 
productes (agenda, orla, etc.) es realitza a l'inici del mes següent. 
 
5. El pagament de la bestreta (reserva de plaça) es cobrarà directament des de 
l’administració de Social en el moment de formalitzar la inscripció. Aquest 
import serà descomptat en la primera quota mensual facturada.  
 
6. S’estableix una quota de manteniment de plaça d’un màxim de dos mesos 
per a aquells infants que volen mantenir la plaça, però romandre un temps més 
a casa. Aquest pagament es realitza a l’inici de cada mes per càrrec domiciliat 
al compte designat.   
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7. S’estableix una quota específica per a la setmana d’adaptació dels nous 
infants inscrits. El seu pagament es realitza a l’inici del primer mes, per càrrec 
domiciliat al compte designat. 
 
8. 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. 
 
9. Es preveuen descomptes del 50% per al segon germà, inscrit al mateix 
temps, sempre que resideixin a la parròquia. 
 
 
Capítol segon. Activitats per a infants i adults 
 
Article 24. Activitats 
1. Els imports corresponents a aquest preu públic es determinen en funció del 
tipus d’activitat i es distribueix 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), La Central, espai 
d’informació i dinamització de joves, i el Bus Comunal Jove. 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10. 
 
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 del Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma 
(inclòs el servei de matí), es realitza a l’inici de cada mes.  
 
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. 
 
El pagament de la quota resultant s’efectua 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. 
 
El pagament de les diferents quotes resultants (activitat, menjador, servei 
acollida o guarda) per a les vacances escolars (Carnaval, Setmana Santa, Tots 
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Sants i Nadal) s’abona en efectiu o mitjançant targeta en el moment de la 
inscripció. 
 
Es preveuen descomptes del 20% a partir del segon germà, inscrits al mateix 
torn i residents a la parròquia.  
 
Per a les activitats d’estiu del Casal d’Infants El Llamp i de la Ludoteca de 
Santa Coloma, el pagament (activitat, menjador, servei acollida o guarda) es 
realitza a l’inici de cada mes. Es descompta de la quota resultant, l’import 
abonat en concepte de prereserva.  
 
El pagament de les samarretes s’abona en efectiu o mitjançant targeta en el 
moment de la inscripció. 
 
Es preveuen descomptes del 20% a partir del segon germà, inscrits al mateix 
torn i residents a la parròquia.  
 
El pagament de la quota resultant s’efectua 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. 
 
El pagament de les activitats d’estiu es podrà fraccionar prèvia demanda escrita 
al departament de Social.  
Per a l’activitat de colònies del Casal d’Infants El Llamp, es realitza a l’inici de 
cada mes. Es descompta de la quota resultant, l’import abonat en concepte de 
prereserva. 
 
El pagament de les samarretes s’abona en efectiu o mitjançant targeta en el 
moment de la inscripció. 
 
El pagament de la quota resultant s’efectua 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. 
 
El pagament es podrà fraccionar prèvia demanda escrita al Departament de 
Social.  
 
b) Servei a la Gent Gran (Projectes Gent Gran Activa i Casal Calones) 
 
Per als cursos i tallers de Projectes Gent Gran Activa, es realitza a l'inici de 
cada trimestre, en efectiu o targeta en el moment de la inscripció. 
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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 i el Servei d’Àpats a Domicili es paga 
per mes vençut a l’inici de cada mes. 
 
El pagament de la quota resultant s’efectua 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. 
 
Els canvis entre abonaments han de ser comunicats amb un mes d’antelació a 
la persona responsable i sense dret a retorn. 
 
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. 
 
El pagament de la mensualitat resultant s’efectua 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. 
 
c) Institut de Música: 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 o 
mitjançant targeta de crèdit. 
 
El pagament de l’import de les mensualitats es realitza per mensualitats 
anticipades, directament a les oficines del Centre Cultural La Llacuna o per 
càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària 
legalment autoritzada a Andorra. 
 
Cursos monogràfics: El pagament es realitza a l’inici de cada curs monogràfic, 
directament a les oficines del Centre Cultural La Llacuna. El pagament podrà es 
podrà fraccionar prèvia sol·licitud a les oficines del Centre Cultural La Llacuna. 
 
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, o per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària 
legalment autoritzada a Andorra que el beneficiari designi en el full d’inscripció. 
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El pagament del material utilitzat el mes de juny es pagarà directament a les 
oficines del Centre Cultural La Llacuna. 
 
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, 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 es realitzarà 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 bancària d’un percentatge del preu de l’activitat segons 
s’estableixi en cada cas; el segon pagament de l’import pendent a pagar es 
realitzarà 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. 
 
e) Bus Comunal Jove: El pagament del carnet es cobrarà directament al Servei 
de Tràmits i Tributs del Comú d’Andorra la Vella, en el moment de formalitzar la 
sol·licitud. 
 
 
Article 25. 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 10. 
 
3. El pagament es realitza 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 es realitza d’acord amb l’establert per a cada cas. 
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Article 26. Espais 
A) Firaires i espais d’atraccions 
1. Constitueix el fet generador la utilització temporal d’espai públic de les 
instal·lacions eventuals d’espectacle o d’esbarjo públic per a la realització de 
les activitats complementàries d’oci a les festes majors de la parròquia. 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10. 
 
3. El pagament s’efectua directament a les oficines del Comú d'Andorra la 
Vella, en efectiu o mitjançant targeta en el moment abans de l'inici de les 
corresponents Festes Majors. 
 
B) Instal·lacions de la Llacuna 
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais i/o materials necessaris per 
dur a terme una activitat . 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10. 
 
3. El pagament es realitza d’acord amb l’establert per a cada cas.  
 
C) Instal·lacions del Teatre Comunal 
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais i/o materials necessaris per 
dur a terme una activitat.  
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10.  
 
3. El pagament es realitza d’acord amb l’establert per a cada cas.  
 
D) Instal·lacions esportives 
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais i/o materials necessaris per 
dur a terme una activitat . 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10. 
 
3. El pagament es realitza 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. 
 
E) Sales de reunions de l’edifici administratiu comunal  
1. Constitueix el fet generador l’ús dels espais i/o materials necessaris per dur a 
terme una activitat. 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10. 
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3. El pagament es realitza d’acord amb l’establert per a cada cas. 
 
F) Instal·lacions de la planta semisoterrània de l’edifici administratiu comunal  
1. Constitueix el fet generador de l’ús dels espais i/o materials necessaris per 
dur a terme una activitat . 
 
2. Els preus aplicables figuren a l’annex 10. 
 
3. El pagament es realitza d’acord  amb l’establert per a cada cas. 
 
 
Capítol tercer. Serveis d’higiene 
 
Article 27. 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 i/o calçada, a demanda del sol·licitant. 
 
2. L’import d’aquests preus públics queda fixat a l’annex 11. 
 
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 i/o calçada, a demanda del 
sol·licitant. 
 
2. L’import d’aquests preus públics queda fixat a l’annex 11. 
 
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 identificació del punt d’embrancament, la qual pot 
fer repercutir l'import del preu públic.  
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2. El pagament de l'import és per cada prestació del servei per part del 
demandant i figura a l’annex 11. 
 
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 11. 
 
3. El pagament de l'import del preu públic es merita en el moment de sol·licitud 
del servei. 
 
 
Capítol quart. Serveis funeraris 
 
Article 28. 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 12. 
 
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 es realitza 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. 
 
 
Capítol cinquè. Centre de Congressos 
 
Article 29. Centre de Congressos 
1. Constitueix el fet generador la prestació dels diferents serveis al Centre de 
Congressos amb la finalitat de promoció turística de la parròquia. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 13. Tots els preus són 
nets pel Comú. 
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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’abonar 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 contractant 
sigui una persona física o jurídica no legalment establerta al Principat 
d’Andorra, a més tardar el dia anterior a l’inici de la data dels serveis 
contractats haurà d’haver satisfet el 75% de l’import dels serveis 
contractats. 

� Cancel·lacions: Per tal de cancel·lar el contracte d’arrendament establert 
entre les dues parts, la comunicació ha de ser per escrit. Si la 
cancel·lació de l’esdeveniment per part de l’arrendatari es realitza amb 
un preavís mínim de 90 dies naturals, es retornarà el 100% de l’import 
donat a compte. Si es realitza 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. 

 
 
Capítol sisè. Fira d’Andorra la Vella 
 
Article 30. 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 14. Tots els preus són 
nets pel Comú.  
 
3. El pagament de l’import del preu públic es merita a la data d’acceptació del 
pressupost i s’haurà de satisfer 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 
11 d'octubre del 2019. 

- Expositors internacionals: Pagament del 100 % de l'import total dels 
espais a l’acceptació del pressupost. 
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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 designi al full d’inscripció.  
 
La renúncia a participar a 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. 
 
 
Capítol setè. Oficina de Turisme 
 
Article 31. Oficina de Turisme 
1. Constitueix el fet generador la prestació dels serveis de venda diversa a 
l'Oficina de Turisme amb la finalitat de promoció turística de la parròquia. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 15. 
 
3. El pagament de l'import del preu públic es merita en el moment de 
l’adquisició. 
 
 
Títol IV. Preus públics per la prestació de serveis  administratius i la venda 
de diferents productes 
 
Article 32. Venda de publicacions, venda de documen tació en general i 
altres 
1. Constitueix el fet generador la prestació de la venda de publicacions i la 
venda de documentació en general i altres productes. 
 
2. L'import d’aquest preu públic queda fixat a l’annex 16.  
 
 
Títol V. Règim d’infraccions i sancions 
 
Article 33. Exercici de la potestat sancionadora 
 
Els comuns són competents per definir infraccions i aplicar sancions per 
incompliment de la normativa comunal en relació amb els ingressos de dret 
públic, tant de naturalesa tributària com no tributària. 
 
Article 34. Sancions no tributàries 
Les sancions referides als preus públics són de naturalesa no tributària i l’òrgan 
competent per imposar-les és la Junta de Govern del Comú. 
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Article 35. Infraccions i sancions 
Dona lloc a infraccions no tributàries l’incompliment de les obligacions o dels 
deures exigits a qualsevol persona física o jurídica que es beneficiï de la 
realització de serveis o activitats per part del Comú.  
 
 
Article 36. 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 37. Recurs jurisdiccional 
Contra la desestimació, expressa o tàcita, d’un recurs administratiu, les 
persones interessades poden interposar 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 29-12-2017 de preus públics comunal, per a 
l’any 2018, així com totes les normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin 
al contingut d’aquesta Ordinació. 
 
 
Disposició final única  
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia 1 de gener del 2019.  
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 
Andorra la Vella, 13 de desembre del 2018 
 
 
P. O. del Comú     Vist i plau 
 
 
 
 
Jordi PUY SEGURA    Conxita MARSOL RIART 
Secretari general     Cònsol major 
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ANNEXOS A L’ORDINACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
Títol II. Preus públics per la utilització privativ a o aprofitament especial 
degudament autoritzat del subsòl, sòl o vol d’un bé  de domini públic comunal 
 

Annex 1: Ocupació del referit domini públic mitjanç ant rètols i/o vitrines (Articles 
10 i 11)  

Concepte  Import / percentatge  
Rètols frontals 19,28 euros/m² per any 
Rètols amb volada 3 m 28,72 euros/m² per any 
Rètols amb volada 6 m 38,35 euros/m² per any 

Rètols indicadors d’hotels, restaurants, càmpings 
residències, pensions per cada rètol i per any 

293,19 euros per rètol i 
per any 

 
Instal·lació rètols indicadors (si no existeix un suport) 1.002,67 euros 

Instal·lació rètols indicadors (si existeix un suport) 
122,78 euros + 

pressupost material i 
col·locació 

Rètols d’aparcaments, per cada rètol i per any 360,00 euros per rètol i per 

any 

Instal·lació rètols d’aparcaments en suport existent 60,00€ 

Vitrines i tendals 19,28 euros per unitat o 
fracció lineal d’un metre 

 
 
Annex 2: Ocupació del referit domini públic mitjanç ant la instal·lació de 
contenidors, tanques d’obres, bastides i elements a uxiliars de la construcció 
(Article 12)  

Concepte Import / 
percentatge 

Contenidor de runa, elevadors, cistelles, casetes, 
muntacàrregues, etc. fins a 5 ml  18,00 €/dia 

Sac de runa o elements puntuals no lineals 3,60 €/m2/dia 
Bastides o elements de caràcter lineal que no impedeixen el 
pas dels vianants (pòrtics que permeten el pas per sota dels 
mateixos) 

0,50 €/ml/dia 

Bastides o elements de caràcter lineal que no permeten el pas 
dels vianants per sota però deixen lliure un metre d’amplada de 
la voravia 

1,00 €/ml/dia 

Bastides o elements de caràcter lineal que no permeten el pas 
dels vianants ni per sota ni deixen lliure un metre de voravia 2,00 €/ml/dia 
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Annex 3: Aparcament o reserves d’estacionament a la  via pública i guals 
(Articles 13, 14 i 15)  

Concepte  Import / percentatge  
APARCAMENTS   

a) Aparcaments verticals amb barrera  IGI inclòs (1) 

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 (1) 

Adquisició targeta nova per pèrdua 21,00 euros (1) 

Règim 24 hores 77,30 euros/mes (1) 

(2,58 euros/dia) 

De les 7.30 h a les 21.30 h + 1/2 h 55,45 euros/mes (1) 

(1,85 euros/dia) 

De les 5 h a les 20 h + 1/2 h 43,70 euros/mes (1) 

(1,45 euros/dia) 

De les 19 h a les 10 h + 1/2 h 23,60 euros/mes (1) 

(0,79 euros/dia) 

Règim 24 hores motos  26,85 euros/mes (1) 

(0,90 euros/dia) 

Preus tiquet horari  

1a 1/2 hora  Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,60 euros (1) 

A partir de la segona 0,40 euros (1) 

Forfet nit: (de les 20 h a les 8 h) 10,80 euros (1) 

Forfet de 12 a 24 hores 20,80 euros (1) 

Pèrdua de tiquet 20,80 euros (1) 

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 
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i hora d’entrada impedint 
l’estacionament d’un 

altre vehicle en la plaça 
adjacent. (1) 

Altres productes  

1) Targeta d’accés temporal  

  

Abonament 2 dies/règim 24 hores 30,00 euros (1) 

Abonament 3 dies/règim 24 hores 35,00 euros (1) 

Abonament 4 dies/règim 24 hores 39,00 euros (1) 

Abonament 5 dies/règim 24 hores 42,00 euros (1) 

Abonament 6 dies/règim 24 hores 45,00 euros (1)  

Abonament 7 dies/règim 24 hores 46,50 euros (1) 

Abonament 15 dies/règim 24 hores 53,50 euros (1) 

Abonament 30 dies/règim 24 hores  93,00 euros (1) 

2) Vals de descompte   

Val de descompte (valor 1/2 hora  “1€” ) mínim 25 unitats  0,63 euros/unitat (1) 

Val de descompte (valor 1 hora “1,80€”) mínim 25 unitats 1,36 euros/unitat (1) 

3) Targeta PK (targeta de prepagament)  

Dipòsit per a l’adquisició de cada targeta 5,00 euros  

1a hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,45 euros 

A partir de la segona 0,40 euros 

Forfet de 2 h a 4 h 45 min. 1,65 euros 

Forfet de 4 h 46 min. a 8 h 30 min. 3,15 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 9,50 euros 

Forfet de 24 h 18,15 euros 
 

b) Aparcaments horitzontals amb barrera  

Preus tiquet horari   

1a ½ hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,50 euros 
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2a fracció de 15 minuts  0,50 euros 

A partir de la tercera 0,40 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 2,50 euros 

Forfet de 24 h 14,90 euros 

Pèrdua de tiquet 14,90 euros 

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

Pagament per l’ocupació 
de la segona plaça tenint 

en compte els preus 
tiquet horari i a partir de 

la data/hora d’entrada 
impedint l’estacionament 

d’un altre vehicle en la 
plaça adjacent 

Altres productes  

1) Targeta PK (targeta de prepagament)   

1a hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,50 euros 

A partir de la segona 0,10 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 2,10 euros 

Forfet de 24 h 10,90 euros 

2) Vals de descompte  

Val de descompte (valor 1/2 hora “1 €” ) mínim 25 unitats 0,50 euros/unitat 

Val de descompte (valor 1 hora “1,80 €”) mínim 25 unitats 0,90 euros/unitat 

3) Abonaments mensuals  

Aparcaments horitzontals  

Abonament mensual 

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 

1 vehicle règim 24 h 40,00 euros/mes (1,34 
euros/dia) 
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4) Publicitat en el dors dels tiquets  
 
1A/4R vol dir 1 color a l’Anvers i 4 al Revers (2) 

 

En cas que aquesta publicitat es destini a aparcaments, 
s’haurà d’aplicar l’IGI als preus següents  

Colors: 1A/4R (2)  

  72.000 tiquets 1.118,15 euros 

108.000 tiquets 1.543,35 euros 

252.000 tiquets 3.207,85 euros 

504.000 tiquets 5.504,90 euros 

756.000 tiquets 7.523,22 euros 

1.008.000 tiquets 9.431,54 euros 

1.260.000 tiquets 10.881,95 euros 

1.512.000 tiquets 12.727,36 euros 

1.764.000 tiquets 14.477,77 euros 

2.016.000 tiquets 16.135,27 euros 

c) Aparcament Prada Casadet (autobusos)   

Preus tiquet horari  

1 hora/fracció 3,00 euros 

Forfet de 24 h 35,00 euros 

Pèrdua de tiquet 35,00 euros 

Altres productes   

Abonament 2 dies/règim 24 hores (35,00 € x dia)        70,00 euros 

Abonament 3 dies/règim 24 hores (26,67 € x dia)  80,00 euros 

Abonament 4 dies/règim 24 hores (22,50 € x dia) 90,00 euros 

Abonament 5 dies/règim 24 hores (20,00 € x dia)  100,00 euros 

Abonament 6 dies/règim 24 hores (18,33 € x dia)  110,00 euros 

Abonament 7 dies/règim 24 hores (17,14 € x dia)  120,00 euros 

Vals de descompte  

Vals de descompte 

15 % de descompte de 
l’import real del val de 

descompte, utilitzat a la 
sortida o 2,55 euros/hora, 

29,75 euros/dia 
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d) Abonament d’Encorcers 

86,70 euros/trimestre 
En cas que el trimestre 

estigui començat, es 
podrà efectuar el 

pagament a partir de la 
data del contracte, 
segons el preu de 

l’abonament, fraccionat 
per 90 dies 

e) Abonament Aparcament de Salou  

Vehicles 86,70 euros/trimestre 

Camions 173,40 euros/trimestre 

Vehicles pesants 367,20 euros/trimestre 

f) Abonament Aparcament les Costes 

86,70 euros/trimestre 
En cas que el trimestre 

estigui començat, es 
podrà efectuar el 

pagament a partir de la 
data del contracte, 
segons el preu de 

l’abonament, fraccionat 
per 90 dies 

g) Abonaments Aparcament d'Enclar 

86,70 euros/trimestre 
En cas que el trimestre 

estigui començat, es 
podrà efectuar el 

pagament a partir de la 
data del contracte, 
segons el preu de 

l’abonament, fraccionat 
per 90 dies  

h) Abonaments Aparcament Santa Coloma  

40 euros/mensuals o 
86,70 euros/trimestre. En 

cas que el trimestre 
estigui començat, es 

podrà efectuar el 
pagament a partir de la 

data del contracte, 
segons el preu de 

l’abonament, fraccionat 
per 90 dies 

i) Aparcament dels Serradells  

Abonament 24 h 61,20 euros/mes 
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Abonats 2,5 h gratuïtes 

No abonats 1/2 hora gratuïta 

Vals de descompte aparcament dels Serradells  

Val de descompte (valor 1 hora) mínim 50 unitats 0,66 euros/unitat  

Val de descompte (valor 2 hores) mínim 50 unitats 1,33 euros/unitat  

Val de descompte (valor 3 hores) mínim 50 unitats 2,00 euros/unitat  

Tarifa primera hora de pagament 

1 euro i així 
successivament cada 

hora amb fraccions de 30 
minuts. 

Zones d’estacionament limitat   

a) Zona blava (zona 1) 

Fraccions de 0,05 euros 
per cada 3 minuts amb 
un mínim de 15 minuts 

d’entrada i salts de 3 
minuts successivament 

b) Zona verda (zona 2) 

Fraccions de 0,05 euros 
per cada 6 minuts amb 
un mínim de 15 minuts 

d’entrada i salts de 6 
minuts successivament 

c) Targeta per dispositius de control d’estacionament 
(zones 1 i 2) 6,00 euros 

Reserves especials 282,69 euros/metre lineal 
Guals  

Gual d’ús permanent per metre lineal 106,08 euros/any 

Gual d’ús horari per metre lineal 56,10 euros/any 
Duplicat de placa de gual 15,30 euros/any 
 
 
Annex 4: Ocupació del referit domini públic mitjanç ant la instal·lació de 
terrasses i ús de l’espai de les voravies i altres llocs de domini públic (Article 16)  

Concepte Import / percentatge  

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
primera categoria 

17,82 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 
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Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
segona categoria 

13,09 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
tercera categoria 

9,50 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
quarta categoria 

5,32 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
primera categoria i instal·lades tot l’any 

10,23 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
segona categoria i instal·lades tot l’any 

7,67 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
tercera categoria i instal·lades tot l’any 

5,12 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Terrasses de bars i restaurants radicats a carrers de 
quarta categoria i instal·lades tot l’any 

2,56 euros/m² i mes 
Mínim 110,00 euros en 
concepte d’autorització 

Lloguer d’espai públic per instal·lació d’un caixer 
automàtic 5.065,00 euros/any 

Lloguer espais publicitaris IGI inclòs (1) 
El sol·licitant haurà de subministrar al Comú els suports, 
adhesius o lones de publicitat, fent-se càrrec del cost 
d’impressió, el manteniment i si calgués reposició de la 
publicitat en cas d’actes vandàlics 

 

Aparcaments amb barrera  

Planta baixa espai il·luminat de 2 m x 2 m 63,95 euros/mes (1) 

Espai il·luminat de 80 cm x 120 cm 53,30 euros/mes (1) 

Espai entre 900 cm2 i 2.499 cm2 0,04 euros/cm2/mes (1) 

Espai entre 2.500 cm2 i 4.000 cm2 0,025 euros/cm2/mes (1) 

Espai caixer automàtic d’11 cm x 17 cm 13,06 euros/mes/caixer (1) 

Senyalització d’itineraris d’iniciativa privada  

Ocupació  10,00 euros/placa/any 

Producció placa 3,50 euros/unitat 

Producció fita 46,50 euros/unitat 
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Implantació placa 13,50 euros/hora/operari 

Implantació fita 13,50 euros/hora/operari 

Descomptes  A acordar per la Junta de 
Govern 

 
 
Annex 5: Qualsevol altre tipus d’ocupació de la via  pública o de les voravies amb 
elements que sobresurtin de la línia de façana dels  immobles (Article 17)  

Concepte Import / percentatge 

Ocupació de la via pública amb elements puntuals 3,90 euros/m2/dia 

Ocupació de la via pública en zones d’estacionament, 
zones reservades d’estacionament i altres. Trams de 5 
ml. 

12,00 euros/dia 

Tancament a la circulació rodada d’un tram de carrer.  
Les fraccions de temps es comptabilitzaran com a unitats 
senceres. 

50,00 euros/els primers 
30 min.  

25,00 euros/30 min. 
Aquests imports no inclouen l’arrendament de les 
tanques per reserves d’espai, que en cas de necessitat 
s’hauran d’arrendar a part 

 

Arrendament tanques   
Demanda de tanques amb una antelació superior a 72 
hores 6,00 euros/tanca/dia 

Demanda de tanques amb una antelació inferior a 72 
hores 10,00 euros/tanca/dia 

Per cada vehicle utilitzat, sense dotació, per cada hora o 
fracció 8,15/h  

Per cada motocicleta utilitzada, sense dotació, per cada 
hora o fracció 2,05/h  

Per cada km. efectuat per part dels vehicles 0,36/km 
Per cada agent, per hora i fracció 15,00/h  
Per cada agent de primera, per hora o fracció 15,00/h  
Per cada caporal, per hora i fracció 18,00/h  
Per cada sotsoficial, per hora i fracció 22,00/h  
Per cada oficial, per hora i fracció 25,00/h  
Si el servei es presta sense sol·licitud ni prèvia liquidació 
tindrà un augment del 20% sobre el cost normal, el 
termini per presentar i pagar la liquidació finalitzarà al dia 
anterior de la prestació. 

 

Es deixarà una fiança del 50% del total de l’import de 
l’operatiu per garantir el bon ús del material, de la via 
pública i mobiliari urbà en perfectes condicions tant 
d’higiene com de l’estat de conservació. 
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Els preus establerts a l’annex nº5 s'aplicaran d'acord amb la classificació següent: 
 
Règim d’aplicació    

Grup A 

Institucions públiques, 
ambaixades a 
Andorra, escoles, 
Comú d’Andorra la 
Vella 

Restaran exempts de pagament, 
sempre que se celebrin amb motius 
culturals, benèfics o protocol·laris 
que no comportin una utilitat 
econòmica al subjecte passiu. 

Grup B Altres 

La Junta de Govern pot acordar un 
descompte total o parcial sobre 
actes o esdeveniments que siguin 
catalogats d’interès públic per a la 
promoció de la parròquia. 

 
 
Annex 6: Subministrament d’aigua i altres serveis r elacionats (Article 18) 

Concepte  Import / percentatge  
Escales de preus per m³ (Consum mensual)  
Usos domèstics   
De 0 fins a 10 m³  0,29 euros/m³ 
D’11 fins 20 m³ 0,97 euros/m³ 

Més de 21 m³  1,27 euros/m³ 
Usos professionals   
De 0 fins a 10 m³ 0,34 euros/m³ 

D’11 m³ fins a 50 m³  0,80 euros/m³ 
De 51 m³ fins a 125 m³  1,19 euros/m³ 

Més de 125 m³  1,82 euros/m³ 

Hotels   
De 0 fins a 10 m³  0,58 euros/m³ 
D’11 m³ fins a 125 m³  0,90 euros/m³ 

Més de 125 m³  1,40 euros/m³ 

 
En els immobles en construcció, l'import resultant es facturarà a l’interessat multiplicat 
per un coeficient 2. 
 
 
Annex 6.1: Abonament del servei de càrrega d’aigua del freàtic (Article 18) 
Tipus consumidor  Consum/any  Preu abonament €/any 
Consumidor petit ≤ 100 m3 144,82 euros 
Consumidor mitjà de 100 m3 a 1.000 m3 505,69 euros 
Consumidor gran ≥ 1.000 m3 2.166,75 euros 
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Annex 6.2: Servei de comptador i manteniment (Artic le 19)  

Tipus comptador Preu arrendament 
mensual 

Preu manteniment 
mensual 

DN 15  2,79 euros 4,49 euros 
DN 20  4,46 euros 6,95 euros 
DN 25 5,93 euros 9,39 euros 
DN 32  8,13 euros 13,04 euros 
DN 40  13,57 euros 21,76 euros 
DN 100  26,89 euros 43,58 euros 
 
 
Annex 6.3: Desplaçament i actuacions de l’operari e n torn de guàrdia pels 
incidents que siguin responsabilitat dels abonats ( Article 20) 
Concepte fix per actuació  Preu   
Desplaçament al lloc de l’incident 100,00 euros 
Actuació incident- hora diürna en dia laborable (07.00 h – 22.00 h) 30,00 euros 
Actuació incident- hora nocturna en dia laborable (22.00 h – 07.00 h) 40,00 euros 
Actuació incident- hora dia festiu 45,00 euros 
 
 
Annex 7: Lloguer o venda de nínxols o columbaris (A rticle 21)  

Concepte Import / percentatge 

Venda de nínxols   

Blocs C -D-E-F-G-H-I  

Soterrani 1r i 2n 3.478,97 euros 
3r  1.546,22 euros 
4t 1.546,22 euros 

5è 1.546,22 euros 

Bloc A i B   
1r 815,54 euros 
2n 1.038,23 euros 
3r  684,78 euros 
4t i 5è 492,08 euros/unitat 
Bloc A i B ampliació   
1r i 2n 869,46 euros/unitat 
3r i 4t 993,35 euros/unitat 
5é 741,37 euros/unitat 
6é i 7é 620,55 euros/unitat 
Lloguer de nínxols (durada del contracte de 6 anys)   

Bloc A i B   

1r 54,06 euros per any 
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2n 64,52 euros per any 
3r 41,82 euros per any 
4t i 5è 31,62 euros per any 
Bloc A i B ampliació   
6è i 7è forat 

97,82 euros per any 
Venda de columbaris   
1a fila 461,00 euros 
2a fila 571,20 euros 

3a fila 427,14 euros 

4a fila 379,07 euros 
 
 
Annex 8: Utilització de les sales de vetlla (Articl e 22) 

Concepte  Import / percentatge  
a) Utilització sala de vetlla  288,47€.  

Amb el pagament 
d’aquesta quantitat 
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 

17,69€/dia 

 
 
Annex 9: Escoles bressol (Article 23) 

Concepte 
Import / 

percentatge 
Import / 

percentatge 
 Resident  No resident  

Per mes    
Jornada sencera  334,09 euros 400,91 euros 
Matí 229,24 euros 275,09 euros 

Tarda 157,07 euros 188,49 euros 
Per 3 setmanes    
Jornada sencera  250,56 euros 300,68 euros 

Matí 171,93 euros 206,32 euros 

Tarda 117,79 euros 141,35 euros 
Per 2 setmanes    
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Jornada sencera 167,04 euros 200,45 euros 

Matí 114,62 euros 137,55 euros 

Tarda 78,53 euros 94,24 euros 

Per 1 setmana   

Jornada sencera 83,52 euros 100,23 euros 

Matí 57,31 euros 68,78 euros 
Tarda 39,26 euros 47,12 euros 
Per la setmana d’adaptació 26,60 euros 31,92 euros 
Per 1 dia    
Jornada sencera 12,50 euros 15,00 euros 
Matí i dissabtes matí prèvia reserva de plaça 
abans del dimecres a les 12 h 

8,70 euros 10,44 euros 

Tarda 6,00 euros 7,20 euros 

Preu hora 1,33 euros 1,60 euros 
Bestreta plaça escola bressol  159,00 euros  
Manteniment plaça per un màxim de 2 
mesos 

125,00 euros 150,00 euros 

Quota semestral de material    
Nivell I i II 15,00 euros 15,00 euros 
Nivell III i IV 30,00 euros 30,00 euros 
Preu agenda 5,30 euros 5,30 euros 
Preu orla 15,90 euros 15,90 euros 
Preu foto individual orla 4,00 euros 4,00 euros 
Preu USB fotos recull anyal 12,00 euros 12,00 euros 
Descomptes: un 50% per segon germà 
inscrit al mateix temps sempre que resideixin 
a la parròquia. 

  

Altres descomptes que pugui aprovar la 
Junta de Govern 

  

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  3,00 euros 3,00 euros 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articl es 24, 25 i 26) 

Concepte 
Import / 

percentatge 
Import / 

percentatge 

ACTIVITATS DE SOCIAL Resident No resident 

A) Casal d'Infants El Llamp i Ludoteca de 
Santa Coloma  

  

Curs 2018-2019    

Matrícula 60,00 euros  

Quota curs escolar  
38,26 

euros/mes 
 

Dissabte matí prèvia reserva de plaça abans 
del dimecres a les 12 h  

24,00 
euros/mes 

 

Preu dia puntual servei de matí 7,65 euros  
Servei de matí (07.45 h a 09.00 h) 38,26 euros  
Quota semestral de material  30,00 euros  

Sortides exteriors  
segons preu de 

cost 
 

Altres descomptes que pugui aprovar la 
Junta de Govern 

  

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. 

  

   

Curs 2019-2020   

Matrícula 60,00 euros  

Quota curs escolar sense acompanyament 
38,26 

euros/mes 
 

Quota curs escolar amb acompanyament   

1 acompanyament a la setmana 
45,92 

euros/mes  
 

2 acompanyaments a la setmana 
53,58 

euros/mes 
 

3 acompanyaments a la setmana 
61,24 

euros/mes 
 

4 acompanyaments a la setmana 
68,90 

euros/mes 
 

5 acompanyaments a la setmana 
76,56 

euros/mes 
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Quota acompanyaments sense plaça al 
Casal  

50,00 
euros/mes 

 

Dissabte matí prèvia reserva de plaça abans 
del dimecres a les 12 h (només amb plaça) 

24,00 
euros/mes 

 

Preu dia puntual servei de matí 7,65 euros  

Servei de matí (07.45 h a 09.00 h) 38,26 euros  

Quota semestral de material  30,00 euros  

Sortides exteriors  
segons preu de 

cost 
 

Altres descomptes que pugui aprovar la 
Junta de Govern 

  

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. 

  

Activitats vacances escolars 201 9 Casal 
d’Infants El Llamp, Ludoteca de Santa 
Coloma (Carnaval, Setmana Santa, Tots 
Sants i Nadal) 

  

Preu torn d’activitats    
Torn activitats de 5 dies 38,26 euros 45,92 euros 
Torn activitats de 4 dies 30,60 euros 36,72 euros 
Torn activitats de 3 dies 22,95 euros 27,54 euros 
Torn activitats de 2 dies 15,30 euros 18,36 euros 
Torn activitats d’un dia 7,65 euros 9,18 euros 
Preu torn m enjador    
Torn menjador de 5 dies 35,00 euros 35,00 euros 
Torn menjador de 4 dies 28,00 euros 28,00 euros 
Torn menjador de 3 dies 21,00 euros 21,00 euros 
Torn menjador de 2 dies 14,00 euros 14,00 euros 
Torn menjador d’un dia 7,00 euros 7,00 euros 
Servei d’acollida de matí (08.00 h a 09.00 h) 
opcional 

2,00 euros/torn 2,40 euros/torn 

Servei de guarda (18.30 h a 20.30 h) 
opcional 

4,00 euros/torn  4,80 euros/torn  

Servei acollida matí + servei de guarda 5,00 euros/torn 6,00 euros/torn 

Sortides exteriors  
segons preu de 

cost 
segons preu de 

cost 
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Descomptes: un 20% per segon germà 
inscrit al mateix temps sempre que resideixin 
a la parròquia 

  

Altres descomptes que pugui aprovar la 
Junta de Govern 

  

Activitats Estiu 2019 Casal d'Infants El 
Llamp, Ludoteca de Santa Coloma 

  

Pre-reserva per torn 6,00 euros 7,20 euros 
Preu torn d’activitats    
Torn activitats de 5 dies 38,26 euros 45,92 euros 
Torn activitats de 4 dies 30,60 euros 36,72 euros 
Torn activitats de 3 dies 22,95 euros 27,54 euros 
Torn activitats de 2 dies 15,30 euros 18,36 euros 
Torn activitats d’un dia 7,65 euros 9,18 euros 

Preu torn menjador   

Torn menjador de 5 dies 35,00 euros 35,00 euros 
Torn menjador de 4 dies 28,00 euros 28,00 euros 
Torn menjador de 3 dies 21,00 euros 21,00 euros 
Torn menjador de 2 dies 14,00 euros 14,00 euros 
Torn menjador d’un dia 7,00 euros 7,00 euros 

Samarretes Activitats 
5,00 

euros/samarreta 
5,00 

euros/samarreta 
Descomptes: un 20% per segon germà 
inscrit al mateix temps sempre que resideixin 
a la parròquia 

  

Altres descomptes que pugui aprovar la 
Junta de Govern 

  

Servei d’acollida de matí (08.00 h a 09.00 h) 
opcional 

2,00 euros/torn 2,40 euros/torn 

Servei de guarda (18.30 h a 20.30 h) 
opcional 

4,00 euros/torn  4,80 euros/torn  

Servei acollida matí + servei de guarda 5,00 euros/torn 6,00 euros/torn 

Colònies 
220,00 euros 

estada 
264,00 euros 

estada 

Samarretes Activitats 
5,00 

euros/samarreta 
5,00 

euros/samarreta 
Altres descomptes que pugui aprovar la 
Junta de Govern 
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B) Gent Gran    

Tots els cursos i tallers 2018-2019 i 2019-
2020 

15,00 
euros/trimestre 
per als abonats 

a la targeta or 

 

 

18,00 
euros/trimestre 
per als abonats 

a la targeta 
platejada 

 

  

36,00 
euros/trimestre per 

a les altres 
persones 

interessades, 
sempre que hi hagi 
places disponibles 

Servei de menjador Casal Calones    

a) Preu àpat  6,00 euros/àpat 12,00 euros/àpat 
Abonament mensual  100,00 euros  
Abonament 1 setmana  25,00 euros  
Abonament 2 setmanes  50,00 euros  
Abonament 3 setmanes 75,00 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 i/o no 
residents a la parròquia 

12,00 
euros/àpat 

 
 

Servei d’àpats a domicili 7,00 euros/àpat  

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. 
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ACTIVITATS CULTURALS    

A) Institut de Música   

Curs 2018-2019  

Matricula infants i adults 119,00 euros 

Matrícula reduïda infants i adults (a partir de l’1 de febrer de 
cada curs) 77,50 euros 

Inscripció infants – Sensibilització musical i tallers i curs 
preparatori 60,50 euros 

Matrícula reduïda sensibilització musical i tallers i curs 
preparatori (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 40,00 euros 

Matrícula alumnes de les Escoles de Música en conveni que 
cursen el primer instrument a l’Institut de Música 119,00 euros 

Matrícula alumnes de les Escoles de Música en conveni que 
cursen el primer instrument a les Escoles de Música en 
conveni 

Matrícula de les 
Escoles de Música 

en conveni 

Línia acadèmica  

1 assignatura 38,00 euros/mes 

2 assignatures 49,50 euros/mes 

3 assignatures 60,50 euros/mes 

4 assignatures o més 72,00 euros/mes 

Sensibilització musical i tallers i curs preparatori 30,00 euros/mes 

Formació complementària  

1 assignatura  73,00 euros/mes 

2 assignatures  104,00 euros/mes 

3 assignatures  135,00 euros/mes 

4 assignatures o més 166,00 euros/mes 

Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella en la matrícula i en les mensualitats dels tallers de 
sensibilització musical, la línia acadèmica i formació 
complementària 
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10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats dels tallers de 
sensibilització musical, la línia acadèmica i formació 
complementària 

 

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 de la línia acadèmica i formació complementària. 
Descompte no acumulatiu. 

 

Cursos monogràfics  

Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,00 euros/hora 

Descomptes monogràfics  

Persones no matriculades/2 monogràfics 
5% de descompte 

en el preu de no 
matriculats 

Persones no matriculades/3 o més monogràfics 
10% de descompte 

en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2 
monogràfics 

5% de descompte 
en el preu de no 

matriculats 

Persones matriculades/3 o més monogràfics 

10% de descompte 
en el preu de 

matriculats en 
inscriure’s als tres o 
més monogràfics al 

mateix moment 
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)  

Exàmens lliures  
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Inscripció a exàmens lliures  71,50 euros 

Quota material escolar   

Sensibilització musical i tallers i curs preparatori 6,00 euros 

Línia acadèmica 11,00 euros 

Formació complementària 6,00 euros 

Orquestra   
Orquestra Institut de Música (per a totes les persones que no 
siguin alumnes de l’Institut de Música) 32,00 euros/mes 

Curs 2019-2020   

Matricula infants i adults 119,00 euros 

Matrícula reduïda infants i adults (a partir de l’1 de febrer de 
cada curs) 77,50 euros 

Inscripció infants – Sensibilització musical i tallers i curs 
preparatori 60,50 euros 

Matrícula reduïda sensibilització musical i tallers i curs 
preparatori (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 40,00 euros 

Matrícula alumnes de les Escoles de Música en conveni que 
cursen el primer instrument a l’Institut de Música 119,00 euros 

Matrícula alumnes de les Escoles de Música en conveni que 
cursen el primer instrument a les Escoles de Música en 
conveni 

Matrícula de les 
Escoles de Música 

en conveni 

Línia acadèmica  

1 assignatura 38,00 euros/mes 

2 assignatures 49,50 euros/mes 

3 assignatures 60,50 euros/mes 

4 assignatures o més 72,00 euros/mes 

Sensibilització musical i tallers i curs preparatori 30,00 euros/mes 

Formació complementària  

1 assignatura  73,00 euros/mes 

2 assignatures  104,00 euros/mes 

3 assignatures  135,00 euros/mes 

4 assignatures o més 166,00 euros/mes 
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Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella en la matrícula i en les mensualitats dels tallers de 
sensibilització musical, la línia acadèmica i formació 
complementària 

 

10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats dels tallers de 
sensibilització musical, la línia acadèmica i formació 
complementària 

 

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 de la línia acadèmica i formació complementària. 
Descompte no acumulatiu. 

 

Cursos monogràfics  

Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,00 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)  

Exàmens lliures  
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Inscripció a exàmens lliures  71,50 euros 

Quota material escolar  

Sensibilització musical i tallers i curs preparatori 6,00 euros 

Línia acadèmica 11,00 euros 

Formació complementària 6,00 euros 
Orquestra   
Orquestra Institut de Música (per a totes les persones que no 
siguin alumnes de l’Institut de Música) 

32,00 euros/mes 
 

B) Aula de Teatre i Dansa  
Curs de Teatre 201 8-2019  

Taller Teatre menuts   
Matrícula 57,50 euros 

Mensualitat 22,00 euros/mes 
Matrícula reduïda menuts (a partir de l’1 de febrer de cada 
curs) 37,50 euros 

Tallers infantils  
Matrícula 57,50 euros 
Matrícula reduïda infants (a partir de l’1 de febrer de cada 
curs) 37,50 euros 

Mensualitats  27,00 euros 

Tallers juvenils  

Matrícula 57,50 euros 
Matrícula reduïda juvenils (a partir de l’1 de febrer de cada 
curs) 

37,50 euros 

Mensualitats 32,00 euros/mes 

Tallers adults  

Matrícula  78,00 euros 

Matrícula reduïda adults (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 51,00 euros 

Mensualitat  37,00 euros/mes 
Quota grup estable joves 76,00 euros 

Quota grup estable adults 101,00 euros 

Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella en la matrícula i en les mensualitats dels tallers juvenils i 
adults 
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10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats de tallers infantil, 
juvenils i adults 

 

Cursos monogràfics  
Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,00 euros/hora 

Descomptes monogràfics  

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

Persones no matriculades/3 o més monogràfics 

10% de 
descompte en el 
preu de no 
matriculats  

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2 
monogràfics 

5% de descompte 
en el preu de 
matriculats 

Persones matriculades/3 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 76,00 euros 

Quota grup estable adults 101,00 euros 

Curs de Teatre 201 9-2020  

Taller Teatre menuts  

Matrícula 57,50 euros 
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Mensualitat 22,00 euros/mes 
Matrícula reduïda menuts (a partir de l’1 de febrer de cada 
curs) 37,50 euros 

Tallers infantils  

Matrícula 57,50 euros 
Matrícula reduïda infants (a partir de l’1 de febrer de cada 
curs) 37,50 euros 

Mensualitats  27,00 euros 

Tallers juvenils  

Matrícula 57,50 euros 
Matrícula reduïda juvenils (a partir de l’1 de febrer de cada 
curs) 

37,50 euros 

Mensualitats 32,00 euros/mes 

Tallers adults  

Matrícula  78,00 euros 

Matrícula reduïda adults (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 51,00 euros 

Mensualitat  37,00 euros/mes 
Quota grup estable joves 76,00 euros 

Quota grup estable adults 101,00 euros 

Descomptes  
5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella en la matrícula i en les mensualitats dels tallers juvenils i 
adults 

 

10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats de tallers infantil, 
juvenils i adults 

 

Cursos monogràfics  

Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,00 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 5% de descompte 
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monogràfic 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 76,00 euros 

Quota grup estable adults 101,00 euros 

Curs de Dansa 2018-2019   

Matrícula 57,50 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 37,50 euros 

Plié  22,00 euros/mes 

Tendu 29,00 euros/mes 

Arabesque 29,00 euros/mes 

Pirouette  29,00 euros/mes 

Iniciació a puntes 22,00 euros/mes 

Iniciació per a joves i adults 29,00 euros/mes 

Descomptes   

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella en la matrícula i en les mensualitats de dansa  

10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats de dansa 

 

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 tallers d’adults. Descompte no acumulatiu. 

 

Cursos monogràfics  
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Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,00 euros/hora 

Descomptes monogràfics  

Persones no matriculades/2 monogràfics 
5% de descompte 

en el preu de no 
matriculats  

Persones no matriculades/3 o més monogràfics 
10% de descompte 

en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2 
monogràfics 

5% de descompte 
en el preu de 

matriculats 

Persones matriculades/3 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  

Forfet de 10 sessions per a adults 120 euros 

Curs de Dansa 2019-2020   

Matrícula 57,50 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 37,50 euros 

Plié  22,00 euros/mes 

Tendu 29,00 euros/mes 

Arabesque 29,00 euros/mes 
Pirouette 29,00 euros/mes 
Iniciació a puntes 22,00 euros/mes 
Iniciació per a joves i adults 29,00 euros/mes 
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Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella en la matrícula i en les mensualitats de dansa  

10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats de dansa 

 

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 tallers d’adults. Descompte no acumulatiu. 

 

Cursos monogràfics  

Cursos monogràfics per a alumnes matriculats 4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats 6,00 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  

Forfet de 10 sessions per a adults 120 euros 
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C) Escola d’Art  

Curs 2018-2019  

Adults  

Matrícula ordinària (curs sencer) 78,00 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 47,50 euros 

1 dia x setmana 35,00 euros/mes 

2 dies  x setmana 54,50 euros/mes 

3 dies x setmana 58,50 euros/mes 

4 dies x setmana 62,50 euros/mes 

1 dia x setmana d’història de l’art/del cinema 34,00 euros/mes 

Infants   

Matrícula ordinària (curs sencer)  57,50 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 35,00 euros 

1 dia x setmana   20,00 euros/mes 

2 dies x setmana 33,00 euros/mes 

Curs Jove  
Matrícula (pels que vulguin gaudir del preu d’alumn e 
matriculat) 57,50 euros 

Descomptes   

5 % de descompte als residents a la parròquia en la matrícula 
i en les mensualitats d’adults i infants.  

10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats d’adults i infants 

 

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  4,50 euros/hora 



56 
 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats  6,00 euros/hora 

Descomptes monogràfics  

Persones no matriculades/2 monogràfics 
5% de descompte 

en el preu de no 
matriculats 

Persones no matriculades/3 o més monogràfics 
10% de descompte 

en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2 
monogràfics 

5% de descompte 
en el preu de 

matriculats 

Persones matriculades/3 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    

Per alumnes matriculats 46,50 €/mòdul 

Per alumnes no matriculats 64,50 €/mòdul 

Forfets   
Forfet de 20 hores de pintura o gravat i joieria bàsica o 
ceràmica o restauració de mobles o fotografia 

101,00 euros 
Sense matrícula 

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

76,00 euros 
Sense matrícula 

Llibre “Mau” 16,00 euros 

Tallers per a col·lectius  

Taller per a col·lectius Aula de Teatre i Dansa, Escola d’Art i 
Institut de Música 

21,00 euros/sessió 

Curs 2019-2020   

Adults   



57 
 

Matrícula ordinària (curs sencer) 78,00 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 47,50 euros 

1 dia x setmana 35,00 euros/mes 

2 dies  x setmana 54,50 euros/mes 

3 dies x setmana 58,50 euros/mes 

4 dies x setmana 62,50 euros/mes 

1 dia x setmana d’història de l’art/del cinema 34,00 euros/mes 

Infants   

Matrícula ordinària (curs sencer)  57,50 euros 

Matrícula reduïda (a partir de l’1 de febrer de cada curs) 35,00 euros 

1 dia x setmana   20,00 euros/mes 

2 dies x setmana 33,00 euros/mes 

Curs Jove  

Matrícula (pels que vulguin gaudir del preu d’alumn e 
matriculat) 57,50 euros 

Descomptes   

5 % de descompte als residents a la parròquia en la matrícula 
i en les mensualitats d’adults i infants.  

10 % de descompte per 3 germans inscrits a qualsevulla de 
les escoles (Institut de Música, Escola d’Art i Aula de Teatre i 
Dansa) en la matrícula i en les mensualitats d’adults i infants 

 

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  4,50 euros/hora 

Cursos monogràfics per a alumnes no matriculats  6,00 euros/hora 



58 
 

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    

Per alumnes matriculats 46,50 €/mòdul 

Per alumnes no matriculats 64,50 €/mòdul 

Forfets   

Forfet de 20 hores de pintura o gravat i joieria bàsica o 
ceràmica o restauració de mobles o fotografia 

101,00 euros 
Sense matrícula 

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

76,00 euros 
Sense matrícula 

Llibre “Mau” 16,00 euros 

Tallers per a col·lectius  
Taller per a col·lectius Aula de Teatre i Dansa, Escola d’Art i 
Institut de Música 

21,00 euros/sessió 
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ACTIVITATS ESPORTIVES 
A) Activitats Centre Esportiu dels Serradells    

Tarifa abonat natació nadons    

Mensual (setembre 2018 – agost 2019) 23,50 euros/mes  

Mensual (setembre 2019 – agost 2020) 24,00 euros/mes  

Curset de Natació infantil   

Curset de 4 dies 32,00 euros  

Curset de 5 dies 40,00 euros  

Curs de Natació adult nivell iniciació   

Curs trimestral abonat 80,00 euros  

Curs trimestral no abonat 100,00 euros  

Curs bimensual abonat 60,00 euros  

Curs bimensual no abonat 75,00 euros  

Curs mensual abonat 35,00 euros  

Curs mensual no abonat 40,00 euros  

Lloguer personal esportiu    

Lloguer socorrista aquàtic (setembre 2018 – agost 2019) 
5,00 euros 
15 minuts  

Lloguer socorrista aquàtic dia festiu (setembre 2018 – agost 
2019) 

10,00 euros 
15 minuts  

Lloguer monitor esportiu  (setembre 2018 – agost 2019) 
5,00 euros 
15 minuts  

Lloguer monitor esportiu dia festiu (setembre 2018 – agost 
2019) 

10,00 euros 
15 minuts  

Lloguer socorrista aquàtic (setembre 2019 – agost 2020) 
5,00 euros 
15 minuts  

Lloguer socorrista aquàtic dia festiu (setembre 2019 – agost 
2020) 

10,00 euros 
15 minuts  

Lloguer monitor esportiu  (setembre 2019 – agost 2020) 
6,00 euros 
15 minuts  

Lloguer monitor esportiu dia festiu (setembre 2019 – agost 
2020) 

6,00 euros 
15 minuts  

Rutines    

Elaboració primera rutina bàsica promoció nou abonat 
Serradells Gratuïta  

Elaboració i actualització d’una rutina (gener – agost 2019) 11,00 euros  

Elaboració i actualització d’una rutina setembre (2019 – agost 
2020) 12,00 euros  



60 
 

Lliga social d’esquaix    

Tarifa abonat torneig de 8 rondes 16,00 euros/torneig  

Tarifa no abonat torneig de 8 rondes 32,00 euros/torneig  

Slimbelly    

Tarifa estudi inicial 4 setmanes abonat 49,60 euros  

Tarifa estudi inicial 4 setmanes abonat promoció 50% 24,80 euros  

Tarifa estudi inicial 4 setmanes no abonat 69,60 euros  

Tarifa estudi inicial 4 setmanes no abonat promoció 50% 34,80 euros  

Tarifa manteniment abonat 19,90 euros  

Tarifa manteniment abonat promoció 50% 9,95 euros  

Tarifa manteniment no abonat 39,90 euros  

Tarifa manteniment no abonat promoció 50% 19,95 euros  

Samarreta entrenador personal    

Samarreta qualitat bona 15,00 euros/unitat  

Samarreta qualitat notable 20,00 euros/unitat  

Samarreta qualitat excel·lent 25,00 euros/unitat  

Fitness    

Quota mensual inscripció global training abonats 15,00 euros/mes  

Quota mensual inscripció fitness abonats 30,00 euros/mes  

Quota mensual inscripció fitness abonats targeta platejada 20,00 euros/mes  

Quota mensual inscripció fitness abonats targeta daurada 15,00 euros/mes  

Quota trimestral inscripció cycling abonats 60,00 euros/mes  

B) Activitats de vacances escolars    

Campus esportius vacances escolars    

Un torn de 5 dies o Setmana Blanca Carnaval 87,00 euros  

25% descompte germà torn de 5 dies 65,25 euros  

Un torn de 4 dies 75,00 euros  

25% descompte torn de 4 dies 2n germà 56,25 euros  

Un torn de 3 dies 56,25 euros  

25% descompte germà torn de 3 dies 42,19 euros  

Un torn de 2 dies 37,50 euros  

25% descompte germà torn de 2 dies 28,12 euros  

Un torn d’1 dia 18,75 euros  
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25% descompte germà torn d’1 dia 14,06 euros  

Escoles esportives d’estiu     

Un torn de 5 dies 73,00 euros  

Un torn de 4 dies 58,40 euros  

Un torn de 3 dies 43,80 euros  

Un torn de 2 dies 29,20 euros  

Un torn d’1 dia 14,60 euros  

25% descompte germà un torn de 5 dies  54,75 euros  

25% descompte germà un torn de 4 dies  43,80 euros  

25% descompte germà un torn de 3 dies  32,85 euros  

25% descompte germà un torn de 2 dies 21,90 euros  

25% descompte germà un torn d’1 dia  10,95 euros  
Reserva activitat vacances escolars     
Campus esportiu per Carnaval, Pasqua, Primavera i Tots 
Sants (0€ ja que s’ha de pagar en efectiu en el moment de la 
inscripció el 100% del preu de l’activitat)    

Escoles Esportives d’estiu, Matins Esportius i Mou-te (import 
que s’ha de pagar en efectiu en el moment de la inscripció a 
descomptar del pagament del preu de l’activitat) 

20,00 euros/setmana  

Matins Esportius    

Un torn de 5 dies  41,00 euros  

Un torn de 4 dies  32,80 euros  
Un torn de 3 dies  24,60 euros  
Un torn de 2 dies  16,40 euros  
Un torn d’1 dia  8,20 euros  

Matins Esportius Pack Carnet Jove    

15% descompte 2n germà un torn de 5 dies  34,85 euros  

15% descompte 2n germà un torn de 4 dies  27,88 euros  
15% descompte 2n germà un torn de 3 dies  20,91 euros  
15% descompte 2n germà un torn de 2 dies  13,94 euros  
15% descompte 2n germà un torn d’1 dia 6,97 euros  

Suplement menjador 5 dies 35,00 euros  

Suplement menjador 4 dies 28,00 euros  

Suplement menjador 3 dies 21,00 euros  

Suplement menjador 2 dies 14,00 euros  
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Suplement menjador 1 dia 7,00 euros  

Campus de vela    

Preu base 395,00 euros  

Preu resident 340,00 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu base 335,75 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu resident 289,00 euros  

La volta a Andorra a peu    

Preu base 225,00 euros  

Preu resident 130,00 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu base 191,25 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu resident 110,50 euros  

Campus de descens en BTT (torn de 5 dies)   

Preu base 225,00 euros  

Preu resident 158,00 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu base  191,25 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu resident  134,30 euros  

Suplement menjador 5 dies 45,00 euros  

Campus esportius per a joves (torn de 5 dies)   

Preu base 36,00 euros  

Preu resident 31,00 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu base  30,60 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu resident  26,35 euros  

Campus esportius per a joves (torn de 4 dies)   

Preu base 29,00 euros  

Preu resident 25,00 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu base  24,65 euros  

15 % de descompte amb Carnet Jove en el preu resident 21,25 euros  

Servei de ludoteca    

Torn setmanal activitats vacances escolars 5,00 euros/torn  

Assegurança infants sense CASS    

Torns de 4 o 5 dies de les vacances escolars de les Escoles 
Esportives 7,00 euros/torn  
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Per a qualsevol activitat del comú, el fet de disposar 
d’assegurança extraescolar eximeix d’assegurar l’infant prèvia 
presentació de l’assegurança en el moment de la inscripció.  

 

Venda de material activitats estiu    

Samarreta activitats 5,00 euros/samarreta  

Anul·lacions activitats    
Tots els retorns d’anul·lacions d’inscripcions es faran segons 
la normativa i funcionament de les activitats de les Escoles 
Esportives    

Descomptes activitats    

Descomptes germà es pot aplicar si els germans estan 
inscrits en el mateix torn   

C) Activitats esportives puntuals i altres    

Travessa d’estiu    

Travessa d’estiu adult  20,00 euros  

Travessa d’estiu infant i gent gran  12,00 euros  

Travessa d’estiu dinar acompanyant adult  12,00 euros  

Recàrrec inscripció travessa el mateix dia 5,00 euros  

Festa Major    

Entrada Festa del Joc de la Festa Major 2,00 euros/pax  

Inscripció campionats 2,00 euros/pax  

Samarreta Festa Major 4,00 euros/unitat  

Inscripció anticipada cursa Festa Major 3,00 euros/pax  

Inscripció el mateix dia de la cursa Festa Major 5,00 euros/pax  

Festa d’obertura, Jornada Portes Obertes i Actes 
promocionals i esportius    

Activitats extraordinàries o sortides Segons preu de cost  

Cessió de material esportiu   

Dipòsit préstec pilotes, material recreatiu i esportiu 5,00 euros  
 

La Central, espai d’informació i dinamització de jo ves 

Usuaris amb carnet de La central   
Fotocòpia sense abonament (B/N i color)  0,10 euros 
Impressió per full 0,10 euros 
Altres usuaris   
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Fotocòpia B/N 0,15 euros 
Fotocòpia color 0,50 euros 
Activitats i tallers per a joves amb carnet de La C entral  
Activitats puntuals de curta durada gratuït 
Tallers per a joves (Nivell blau) 0,50 cèntims/hora 
Tallers per a joves (Nivell groc) 1,50 euros/hora 
Tallers per a joves (Nivell vermell) 3,00 euros/hora 
Activitats i tallers per a joves sense  carnet de La Central  
Activitats puntuals de curta durada 1,00 euro 
Tallers per a joves (Nivell blau) 1,00 euro/hora 
Tallers per a joves (Nivell groc) 3,00 euros/hora 
Tallers per a joves (Nivell vermell) 6,00 euros/hora 
Descomptes amb carnet jove (no acumulables amb altres 
descomptes) 

25% de descomptes 
sobre el preu 

estipulat 
Bus Comunal Jove  

Abonament anual 50,00 euros 

Abonament semestral 30,00 euros 

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) Firaires i espais d’atraccions   

a) Festa Major d'Andorra la Vella  

Categoria A: 1 a 40 m² d’ocupació 3,20 euros/per m² i dia 

Categoria B: 41 a 100 m² d’ocupació  362,50 euros (tots els 
dies) 

Categoria C: 101 a 200 m² d’ocupació  725,00 euros (tots els 
dies) 

Categoria D: 201 a 250 m² d’ocupació 1.076,00 euros (tots els 
dies) 

Categoria E: més de 250 m² d’ocupació  1.428,00 euros (tots els 
dies) 
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C) 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  72,00 
euros 

 113,00 
euros 

 206,00 
euros 0 

Sala polivalent 24 i 
34 0 36,00 

euros 
 56,50 
euros 

103,00 
euros 0 

Equip de so i 
micròfons 

12,00 
euros/dia 25,50 euros/dia 0 

Projector/DVD/Vídeo 
Ordinador/Projector 
de transparències/TV  

7,00 euros/dia 0 

Tècnics Inclosos 0 

Aigües (0,50 l) 1,20 euros/unitat 1,20 
euros/unitat 

Aigües (0,33 l) 1 euro/unitat 1 €/unitat 

Fotocòpies b/n - 
Impressió per full 0,15 euro 0 

Fotocòpies color - 
Impressió per full 0,50 euro 0 

Despeses de llum i aigua d’ocupació  41,50 euros 

b) Festa Major de Santa Coloma   

Categoria A: 1 a 40 m² d’ocupació  1,00 euros/per m² i dia  

Categoria B: 41 a 100 m² d’ocupació     91,00 euros (tots els 
dies)  

Categoria C: 101 a 200 m² d’ocupació    182,00 euros (tots els 
dies)  

Categoria D: 201 a 250 m² d’ocupació   268,00 euros (tots els 
dies)  

Categoria E: més de 250 m² d’ocupació   357,50 euros (tots els 
dies)  

Despeses de llum i aigua d’ocupació  41,50 euros  
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Dipòsit taquilles 
cultura 10,00 euros  

Mensualitat taquilles cultura 3,00 euros/mes 

Dipòsit bústia EEC 10,00 euros 

Mensualitat armari EEC  3,00 euros/mes/ 
pagament anual 

Mensualitat espai magatzem 3,00 euros/mes/ 
pagament anual 

D) Utilització de les instal·lacions del Teatre Comu nal   

Concepte Entitats sense ànim de lucre Particulars 

Lloguer del Teatre. Inclou 
llum i neteja. No inclou 
assistència tècnica 

0 354,00 euros/dia 

E) Utilització de les sales de reunions i de l’Àgor a de l’edifici administratiu 
comunal  

Concepte 

Entitats 
sense 

ànim de 
lucre 
(A) 

Particulars 
(B) 

  Menys 
de 

3h/dia 

De 3h a 
6h/dia Més de 6h/dia 

Àgora 0 72,00 
euros 

113,00 
euros 

206,00  
euros 

Sales de reunions 0 36,00 
euros 

 56,50 
euros 

103,00 
 euros 

Equip de so i micròfons 12,00 
euros/dia 25,50 euros/dia 

A: Institucions públiques, parapúbliques andorranes, ambaixades, associacions i 
entitats inscrites al Registre Comunal d’Associacions, escoles i partits polítics. 

B: Particulars, empreses, entitats privades i associacions no inscrites al Registre 
Comunal d’Associacions. 

La Junta de Govern pot acordar un descompte total o parcial sobre actes o 
esdeveniments que siguin considerats d’interès públic per a la promoció de la 
parròquia. 
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CENTRES ESPORTIUS 
A) Centre Esportiu dels Serradells    
a) Abonament aquàtic    
Per família: tarifa anyal 450,00 euros 
Tarifa mensual 44,00 euros 
Quota entrada 85,00 euros 
Per adults: tarifa anyal 255,00 euros 
Tarifa mensual 23,00 euros 
Quota entrada 50,00 euros 
Per menors de 18 anys : tarifa anyal 102,00 euros 
Tarifa mensual 9,20 euros 
Quota entrada 30,00 euros 
Carta magna: tarifa anyal 76,50 euros  
Tarifa mensual 6,90 euros  
Quota entrada 30,00 euros 

25 % de descompte en les tarifes als residents d'Andorra la Vella i altres amb conveni 

La Sala Àgora així com les sales de reunions, no disposen de tècnics. 

F) Utilització de les instal·lacions de la planta s emisoterrània de l’edifici 
administratiu comunal 

Concepte 
Entitats sense 
ànim de lucre 

(A) 

Particulars 
(B) 

Entitats inscrites a 
l’EEC 

(C) 
Equip de so i micròfons 12,00 euros/dia 25,50 

euros/dia 
0 

Lloguer de sales per 
activitats 

0 12,00 
euros/hora 

0 

Projector/DVD/Vídeo 
Ordinador/Projector de 
transparències/TV  

7,00 euros/dia 
 

0 

Connexió Internet 7,00 euros/dia 
 

0 

A: Institucions públiques, parapúbliques andorranes, ambaixades, associacions, 
entitats, escoles i partits polítics. 
B: Particulars, empreses i entitats privades. 

C: Entitats inscrites a l’Espai d’Entitats Ciutadanes 

La Junta de Govern pot acordar un descompte total o parcial sobre actes o 
esdeveniments que siguin considerats d’alt interès públic per a la promoció de la 
parròquia. 
Les sales no disposen de tècnics. 



68 
 

b) Abonament complet    
Per família: tarifa anyal 630,00 euros 
Tarifa mensual 60,00 euros 
Quota entrada 85,00 euros 
Per adults: tarifa anyal 360,00 euros 
Tarifa mensual 34,00 euros 
Quota entrada 50,00 euros 
Per menors de 18 anys : tarifa anyal 144,00 euros  
Tarifa mensual 13,60 euros  
Quota entrada 30,00 euros 
Carta magna: tarifa anyal 108,00 euros  
Tarifa mensual 10,20 euros 
Quota entrada 30,00 euros 
25 % de descompte en les tarifes als residents d'Andorra la Vella i altres amb conveni 
c) Abonament professional    
Anyal  600,00 euros 
Mensual 70,00 euros 
Diari 10,00 euros 
d) Piscina ús diari    
50% de descompte abonats altres centres esportius comunals (conveni) 
Per adult    
Tarifa hivern 5,00 euros 
Tarifa estiu 6,00 euros 
Menors 18 anys/Carta magna/Carnet Jove    
Tarifa hivern 3,50 euros 
Tarifa estiu 4,50 euros 

Pack Carnet Jove tarifa    

2 x 1 estiu 4,50 euros/2pax 
3x1 hivern 3,50 euros /2 pax 
2x1 centre esportiu 6,00 euros/2 pax 
Per 10 entrades   
Tarifa hivern 33,00 euros 
Tarifa estiu 45,00 euros 

e) Centre esportiu ús diari   

50% de descompte abonats altres centres esportius comunals (conveni) 
Per adults 10,00 euros 
Per infants/3a edat 6,00 euros 
Per 10 entrades 75,00 euros 

f) Lloguer d’espais esportius i altres serveis   

Lloguer pista d’esquaix ½ hora 3,30 euros 
10 tiquets ½ hora d’esquaix (ús exclusiu abonats) 24,00 euros 
Lloguer sala aeròbic gran 25,00 euros 
Lloguer altres sales fitness 20,00 euros 
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Lloguer sala arts marcials 1/3 de la sala 
20,00 euros/h i tota 

la sala 50,00 
euros/h 

Lloguer sala dansa 1/3 de la sala 
20,00 euros/h i tota 

la sala 50,00 
euros/h 

Gimnàs musculació (grup/hora) (màxim 10 pax) 40,00 euros/h 
Pavelló pista central 48,00 euros/h 
Pavelló pista lateral 24,00 euros/h 
Sala artística 60,00 euros/h 
Armari (club) 18,00 euros/mes 
Carrer piscina 50 m 35,00 euros/h 
Carrer piscina 25 m 20,00 euros/h 
Descomptes en lloguer de piscina    
Temporada baixa 30% 
Temporada mitja 15% 
Lloguer sales de reunions 15,00 euros/hora 
Venda de carnet primera inscripció/còpia 3,00 euros 
Venda de braçalet primera inscripció/còpia 7,00 euros 

Lloguer tovalloles 1,00 euros/ús diari 
+ fiança 5,00 euros 

Lloguer de taquilles   

Fiança 15,00 euros 
Taquilla gran 90,00 euros/any 
Taquilla petita 60,00 euros/any 
Venda còpia clau 3,00 euros 

Lloguer d’espai publicitari 12,00 
euros/m²/mes 

g) Altres tarifes i lloguers   

Cadira unitat 2,50 euros/acte/dia 
Taula unitat 3,50 euros/acte/dia 
Operari manteniment 18,00 euros/hora 
Tècnic manteniment 22,00 euros/hora 
Equip música 31,00 euros/hora 
Fotocòpies 0,20 euros/ut 
Marcador electrònic Daktronics 31,00 euros/hora 
Micròfon sense fils amb altaveu autoamplificat 20,60 euros/hora 
Marcador 24" bàsquet: 15,00 euros/h 
Marcador baybor pavelló 15,00 euros/h 
Jocs de taula 30,00 euros/hora 

Tarima 2 m x 1 m 8,00 
euros/tarima/acte 

Pissarres mòbils 2,00 
euros/unitat/acte 
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Altaveus subaquàtics 12,00 
euros/unitat/dia 

Plantes 
1,00 

euros/unitat/dia 

Porteries W-P 5,00 
euros/unitat/dia 

Pòdiums    
Petit 5,00 euros/ut/dia 
Gran 10,00 euros/ut/dia 
Creació dossier - TPV – estatges 7,00 euros 
Lloguer piscina petita 45,00 euros/hora 
Entrada escolar forans de la parròquia + escoles bressol privades 
d’Andorra la Vella 2,00 euros 

Sala indoor 45,00 euros/hora 
Tots els espais, ja siguin destinats a magatzem o 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 

2,50 euros 
/m2/mes  

Canvi pany taquilla 15,00 euros 
Persona atenció al públic 12,00 euros/hora 
Llit elàstic 15,00 euros/hora 
Tiquet perdut aparcament 5,00 euros 
Aparcament 1/2h 0,50 euros 
Lloguer plaça aparcament 12h personal 15,00 euros/mes 

Protector terra 1,00 
euros/unitat/acte 

Vestidors arbitres 10,00 euros/hora 
Graderies 120,00 euros/acte 
Lloguer de pilotes (bàsquet, vòlei...) 3,00 euros/hora 
Tots els muntatges es cobraran en funció de les hores emprades 
per dur a terme la tasca 

  

Dipòsit bústia EEC 10,00 euros 
B) Estadi Comunal, Sala Polivalent, Sant Ermengol i  Vòlei 
platja   

a) Estadi Comunal   

Preus d’entrada    
Entrada diària  3,00 euros 
Passi anyal 45,00 euros 
Passi anyal resident a Andorra la Vella 40,00 euros 
Passi anyal carta magna  20,00 euros 
Passi anyal carnet jove  40,00 euros 
Graderies Estadi 250,00 euros/acte 
Targeta 3,00 euros 
Braçalet 7,00 euros 
Lloguer d’espais    
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Gimnàs Musculació 10,00 euros /hora 
Sala Halterofília 10,00 euros /hora 
Pavelló cobert  36,00 euros/hora 
Pista descoberta  15,00 euros/hora 
Gimnàs dansa  15,00 euros/hora 
Camp verd (sense llum)  120,00 euros/hora 
Mig camp verd (sense llum) 75,00 euros/hora 
Camp verd (amb llum)  140,00 euros/hora 
Mig camp verd (amb llum) 100,00 euros/hora 
Armariet exterior (lloguer)  30,00 euros/any 
Armariet interior (lloguer)  45,00 euros/any 
Armariet (dipòsit)  6,00 euros 
Venda còpia clau  3,00 euros 
b) Sala polivalent    
Lloguer d’espais    
Sala polivalent sencera  90,00 euros/hora 
Sala polivalent dividida (1/4 part)  34,00 euros/hora 
Lloguer despatx clubs 30,00 euros/mes 
Armariet exterior (lloguer)  36,00 euros/any 
Armariet (dipòsit)  6,00 euros 
Venda còpia clau  3,00 euros 
Venda de material esportiu   
C) Sant Ermengol  Futbol 7    
Lloguer d’espais    

Camp verd futbol 7 lateral  

75,00 
euros/h/sencer 

50,00 
euros/h/lateral 

Taquilla/gàbia per guardar material 15,00 euros/hora 
d) Vòlei platja Parc Central    
Lloguer d’espais    
Vòlei platja (fora temporada) 10,00 euros/hora 
  Dipòsit bústia EEC 10,00 euros 

 
 
Annex 11: Serveis d’higiene (Article 27) 

A) Neteja amb equips d’alta pressió  

Preu hora operari 21,00 euros 

B) Recollida de trastos i deixalles  

Preu hora operari 21,00 euros 
C) Certificat i i dentificació de punts d’embrancament   
a) Preu per punt aigües residuals 60,10 euros 
b) Preu per punt aigües pluvials  60,10 euros 
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D) Identificació de filtracions d’aigua   
Preu hora operari 21,00 euros 

 
 
Annex 12: Serveis funeraris (Article 28) 

Concepte Import / 
percentatge 

a) Preu fet per inhumació 97,54 euros 
b) Preu fet per exhumació 133,86 euros 
c) Servei de vehicles funerari  16,12 euros 
d) Col·locació de làpida (amb cristallera) 43,39 euros 
e) Col·locació de làpida (sense cristallera) 32,56 euros 
f) Col·locació de porta per dos forats 108,22 euros 
g) Col·locació de porta per tres forats 216,40 euros 
h) Preu fet per dipòsit d’urna 37,84 euros 

 
 
Annex 13: Centre de Congressos (Article 29)  

Concepte  Import / percentatge 
màxim 

El lloguer de les sales inclou: 
Il·luminació bàsica, mobiliari, climatització, sistema de 
detecció i extinció d’incendis 

Tots els preus són sense 
IGI 

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 1.320,00 
euros  

1.800,00  
euros 

1.716,00  
euros  

130,00 
euros  

La 
Consòrcia 570 m² 450 800,00 

euros  
1.200,00  

euros  
1.040,00  

euros  
80,00  
Euros 

La 
Consòrcia 1 135 m² 110 315,00  

euros  
500,00  

euros 
409,00  
euros  

31,50 
euros 

La 
Consòrcia 2 150 m² 120 315,00  

euros  
500,00  
euros  

409,00  
euros  

31,50  
euros  

La 
Consòrcia 3 135 m² 110 315,00  

euros  
500,00  
euros  

409,00  
euros  

31,50  
euros  

La 
Consòrcia 4 150 m² 120 315,00 

euros  
500,00  
euros  

409,00  
euros  

31,50 
euros  

La 
Consòrcia  
1 + 2 

285 m² 200 660,00  
euros  

1.050,00 
euros  

858,00 
euros  

66,00  
euros 

La 
Consòrcia 
1 + 4 

270 m² 200 660,00  
euros  

1.050,00  
euros  

858,00  
euros  

66,00  
euros 
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La 
Consòrcia  
2 + 3 

300 m² 230 660,00  
euros  

1.050,00 
euros  

858,00  
euros  

66,00  
euros 

La 
Consòrcia  
3 + 4 

285 m² 230 660,00  
euros  

1.050,00  
euros  

858,00  
euros  

66,00  
euros 

Aqua  60 m² 25 -40 150,00  
euros  

240,00  
euros  

195,00  
euros  

15,00  
euros 

Aria  101 m² 60- 80 250,00  
euros  

400,00  
euros  

325,00 
euros  

25,00  
euros  

Ignis  65 m² 25- 40 150,00  
euros  

240,00  
euros  

195,00  
euros  

15,00  
euros 

Ferrum  55 m² 25 -40 150,00  
euros  

240,00  
euros  

195,00  
euros  

15,00  
euros 

Zona 
Càtering  84 m²  150,00  

euros  
150,00 
euros    

Totalitat del 
Centre 4900 m²  2.500,00  

euros 
3.000,00  

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 15,00 euros/hora 
Neteja dels espais hora diürna festiva (dg + festius) 22,00 euros/hora 
Neteja dels espais hora nocturna (dg + festius) 28,00 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 
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Plafons expositors Sota petició 

Pissarra flip – chart (paper + retoladors) 20,00  euros/unitat/dia 

Senyalització de peu sales s/c 

Mampara expositora s/c 

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 150,00 euros/unitat/dia 
Taula de monitoratge escenari 240,00 euros/unitat/dia 
Xarxa d’Intercoms ( 4 petaques + estació central) 150,00 euros/unitat/dia 
Microfonia   
Micròfon de taula o peu 30,00 euros/unitat/dia 
Micròfon de sala (sense fil) 30,00 euros/unitat/dia 
Mòdul de conferenciant 30,00 euros/unitat/dia 
Micròfons butaques auditori 30,00 euros/unitat/dia 
Mòdul de presidència (moderador) 30,00 euros/unitat/dia 
Micròfon corbata/diadema 50,00 euros/unitat/dia 
DCN sistema conferencies Bosch 150,00 euros/unitat/dia 
Megafonia   
Etapa de potència MC2 50,00 euros/unitat/dia 
Altaveus de peu 86,00 euros/unitat/dia 
Equalitzadors gràfics 52,00 euros/unitat/dia 
TC electrònics M200 Reverb (amplificador + altaveus) 100,00 euros/unitat/dia 
Caixa d’injecció DI-biss 40,00 euros/unitat/dia 

Informàtica  

Ordinador portàtil 75,00 euros/unitat/dia 
Vídeo projectors   
Vídeo projector 4000 /4500 lúmens 125,00 euros/unitat/dia 
Vídeo projector 7000 lúmens 250,00 euros/unitat/dia 
Vídeo projector 11000 lúmens 350,00 euros/unitat/dia 

Vídeo  

Distribuïdor  HDMI 35,00 euros/unitat/dia 
Distribuïdor vídeo SDI 35,00 euros/unitat/dia 
  
Switch Mixer SDI HDMI 170,00 euros/unitat/dia 
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Conversor Cross Converter HDMI SDI 40,00 euros/unitat/dia 
Conversor HDMI SDI/ SDI HDMI 30,00 euros/unitat/dia 

Reproductors  

Reproductor– Cd 20,00 euros/unitat/dia 
  
Enregistrament de so   
  
Gravador WAVE/MP3 40,00 euros/unitat/dia 
Gravació de 8 pistes USB 100,00 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 

00,00 euros + contractació 
tècnic extern 

Càmera Rovocam 4K i gravació d’imatge en Disc Dur 
ProRes 200,00euros 

Càmera Rovocam 4K + Streaming Vídeo 
300,00 euros + 

contractació línia de fibra 
a Andorra Telecom 

Pantalles   
Pantalla Auditori 24 m2 (6m x 4m) 100,00 euros/unitat/dia 
Pantalla 400 x 300 mm 80,00 euros/unitat/dia 
Pantalla 400 x 225 mm 75,00 euros/unitat/dia 
Pantalla Motoritzada 300 x 230 mm 75,00 euros/unitat/dia 
Pantalla Plasma/ LCD 50” amb suport 100,00 euros/unitat/dia 
Pantalla LED 23” 30,00 euros/unitat/dia 
Pantalla LED 40” 40,00 euros/unitat/dia 
Pantalla LED 80” amb suport 150,00 euros/unitat/dia 

Traducció simultània  

Cabina mòbil traducció simultània Sota petició 
Pupitre de traducció simultània 95,00 euros/unitat/dia 
Auriculars + receptors traducció simultània 6,00 euros/unitat/dia 
Radiadors IR (12W)+ suport 105,00 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 200,00 euros/unitat/dia 
Il·luminació Espectacular (concerts, espectacles..) inclou 
focus, focus motoritzats, focus led, taula d’il·luminació, ciclorama 

850,00 euros + contractar 
tècnic d’il·luminació 

Paquets equipament   
Equipament mínim audiovisual conferència( pantalla, 
projector 7000 lúmens i Pc + taula de so i 4 micròfons 600,00 euros/dia + 
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contractació tècnics 
Equipament auditori standard:  Pantalles,projectors 7000 o 
11000 lumens +PC i distribuïdor HDMI+ llum d’escenari 
bàsica+taula de so i 2 monitors escenari +6 micròfons 

860,00 euros/dia + 
contractació tècnics  

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

1.650,00 euros/dia + 
contractació tècnics 

Electricitat  
Electricitat bàsica Inclòs sala 
Connexions elèctriques 10,00 euros/dia 

Potència elèctrica superior a 25kw 50,00 euros + consum de 
FEDA 

Tècnics  Sota petició 
Tècnic de so centre de congressos (de 9.00 h a 19.00 h) 36,00 euros/hora 
Tècnic de so centre de congressos (a partir de 19.00 h, caps 
de setmana, festius nacionals) 49,00 euros/hora 

Tècnics de suport Sota petició 
Personal centre de congressos 11,00 euros/hora 
Personal centre de congressos (a partir de 19.00 h, caps de 
setmana, festius nacionals) 22,00 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 33 cl 1,00 euro/unitat 
Papereria (fulls, carpetes, bolígrafs) Sota petició 
Premsa Internacional diària Sota petició 
Bloqueig per mesures de seguretat d’una planta 
d’aparcament  600,00 euros/planta 
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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’s, 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. 
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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 14. Fira d’Andorra la Vella (Article 30) 

Concepte Import 

Lloguer estands interiors Preus sense IGI 

Preu de l’estand: 2 x 3 m 335,00 euros 
Preu de l’estand: 3 x 3 m 635,00 euros 

Suplement passadís central (segons disponibilitat) 268,00 euros 

Espais interiors especials   

Illa central (54 m2) 3.799,00 euros 

Illa lateral (54 m2) 3.263,00 euros 

Espai lliure A consultar 

Serveis complementaris (lloguer de mobiliari, quadres 
elèctrics, il·luminació...) A consultar 

Espais exteriors  
Envelat 200 m2 adjunt envelat principal 3.724,00 euros 
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Espai de 3 x 3 m (amb envelat) 635,00 euros  

Espai de 3 x 3 m (sense envelat) 285,00 euros 
Espai Mercat Artesanal de 3 m (plaça Rotonda i passeig 
del Riu) 285,00 euros 

1 m addicional Mercat Artesanal 95,00 euros 

Descomptes especials 

Inscripció espais interiors abans del 31 de maig de 
2019 

20% dte. sobre els primers 
635,00 euros 

Promoció 

Pàgina interior publicitat llibret Fira 450,00 euros/pàgina 

Contraportada publicitat llibret Fira 750,00 euros 

 
 
Annex 15. Oficina de Turisme (Article 31) 

Concepte  Import  
Llibret Passatemps 3,00 euros 
Grandalla en ferro “Andorra la Vella” 45,00 euros 
Grandalla pintada  “Andorra la Vella” 55,00 euros 
Motxilla colors “Andorra la Vella” 4,00 euros 
Sabatiller “Andorra la Vella” 3,00 euros 
Paraigües “Andorra la Vella” 9,90 euros 
Gorra “Andorra la Vella 4,00 euros 
Tassa “Andorra la Vella, Capital de les Il·lusions” 9,00 euros 
Llapis amb goma “Andorra la Vella, Capital de les Il·lusions” 2,00 euros 
Llibreta “Andorra la Vella, Capital de les Il·lusions” 4,00 euros 
Andorra la Vella un recorregut en pictogrames 8,95 euros 
Serveis turístics   
Auto-guia Museu obert de geologia, Roques al Carrer 3,00 euros 
Itineraris guiats Andorra la Vella 3,00 euros 
Vista centre històric ( amb Casa de la Vall) 5,00 euros* 
Itinerari guiat Arc Patrimonial Santa Coloma 3,00 euros 
Visita Arc patrimonial Santa Coloma ( amb Jaciment) 5,00 euros* 
Itineraris teatralitzats 5,00 euros 
Itinerari guiat muntanya  13,50 euros*  
*Descomptes del 50% amb Tarja Magna i menors de 10 anys  
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Annex 16: Preus públics per la prestació de serveis  administratius i la venda de 
diferents productes (Article 32) 

Concepte  Import / percentatge  
Còpies de documents dipositats als arxius del comú 
(suport CD o paper)  

Per plànol 4,04 euros 
Per còpia simple, format DIN A4 0,51 euros 
Per còpia simple, format DIN A4 color 0,56 euros 
Per còpia simple, format DIN A3 1,01 euros 
Afegint en tots els casos per legalització de còpia 5,10 euros 
Plaques d’identificació dels números dels carrers (inclòs 
sistema de fixació) 15,20 euros 

Plecs de bases (suport CD)   
Recollida de plecs de bases i suports adjunts 30,00 euros 
 

Venda productes del Mercat de Nadal 2019 

CASETA 1 

Ref. Concepte Import 

100001 Cors vidre, Ø40mm, gerd (12 u) 3,44 euros

100002 Llàgrimes vidre, 75mm, argent mat (12 u) 3,94 euros

100003 Llàgrimes vidre, 75mm, vermell mat (12 u) 3,94 euros

100004 Boles var. vidre, vermell ass. (12 u) 3,94 euros

100005 Boles plàstic, Ø60mm, colors ass. (10 u) 3,08 euros

100006 Boles plàstic, Ø60mm, colors ass. (10 u) 3,08 euros

100007 Boles plàstic, Ø30mm, or (17 u) 2,26 euros

100008 Boles plàstic, Ø30mm, argent (17 u) 2,26 euros

100009 Boles plàstic, Ø30mm, vermell (17 u) 2,26 euros

100010 Boles plàstic, Ø80mm, Blau gebrat (3 u) 2,08 euros

100046 Boles vidre amb corda + plomes, Ø80mm, ass. (3 u). 5,98 euros
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100048 Bola vidre amb plomes + cord. llana., Ø100mm (unitat) 3,58 euros

100051 Bola vidre text neu + fusta, Ø80mm, ass. (unitat) 2,68 euros

100054 Bola vidre geo, Ø80mm, ass. (unitat) 2,26 euros

100057 Boles vidre + deco, Ø80mm, ass. (3 u) 5,98 euros

100060 Boles vidre estels, 80mm, ass. (3 u) 8,98 euros

100062 Boles vidre rosades forma, ass. (3 u) 6,76 euros

100065 Penjoll boles vidre, 63cm, verd (unitat) 2,10 euros

100071 Boles vidre, Ø70mm, rosa gebrat (6 u) 4,70 euros

100074 Penjolls bolets vidre, 110mm, ass. (2 u) 3,08 euros

100077 Boles vidre Ø60mm, or/vermell/bordeus (caixa 20 u) 9,70 euros

100078 Boles vidre Ø60mm, vermells (caixa 20 u) 9,70 euros

100079 Boles vidre Ø60mm, ocre/taronja/tòfona (caixa   20 u) 9,70 euros

100081 Boles vidre + neu, Ø70mm, transp (4 u) 2,48 euros

100084 Bola vidre gebrat, Ø75mm, gris (unitat) 2,10 euros

100098 Espelma en pot de vidre antic, 95x80mm, ass (unitat) 8,30 euros

100099 Espelma en pot de vidre + tapa, 70x95mm, verds 
ass.(unitat) 

2,64 euros

100402 Espelma en pot de vidre + tapa, 70x95mm, rosats ass 
(unitat) 

3,10 euros

100101 Espelma en pot de vidre + tapa, 70x95mm, col. tardor 
ass. (unitat) 

2,64 euros

100103 Espelmes "escalfa plats", 38x19mm, vainilla (caixa 18 
u) 

2,74 euros
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100110 Espelma en pot confitura, 75x80mm, ass. (unitat) 3,94 euros

100112 Espelma estel, 100mm, ass. (unitat) 3,34 euros

100116 Penjoll cor/estel, 150mm, ass. (unitat) 1,96 euros

100119 Penjoll cor/estel + picarols, ferro, 170mm, ass. (unitat) 7,02 euros

100122 Picarols , Ø60mm, argent ass. (6 u) 5,83 euros

100125 Penjador corones per portes , 29mm, rovell antic 
(unitat) 

4,48 euros

100128 Porta espelmes , Ø100x110mm, ass. (unitat) 5,98 euros

100131 Esprai neu no-inflamable, 150ml (unitat) 2,03 euros

100135 Purpurina mix, vermell (caixa) 1,88 euros

100145 Cinta 40mmx1,5m, motius Nadal ass. (unitat) 4,62 euros

100146 Cinta 80mmx1,5m, motius Nadal ass.(unitat) 4,62 euros

100148 Cinta feltre 25mmx2m, gris/ vermell (unitat) 3,28 euros

100149 Cinta feltre 40mmx2m, gris/ vermell (unitat) 3,28 euros

100153 Etiquetes cartró fil , 8x12cm, ass. (10 u) 2,02 euros

100159 Calendari d'Advent, sacs de paper 220x230mm, kraft 7,96 euros

100160 Poma de foam, Ø80mm, ass. 1,78 euros

100161 Boles de foam, Ø80mm, rosats ass. (3 u) 5,10 euros

100178 Sanefa caramells cotó 2m (unitat) 3,74 euros

100181 Flocs de Neu, 155mm, blanc (4 u) 0,80 euros

100184 Estel de fusta, 400mm 20llums blancs, fusta (unitat) 21,74 euros
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100187 Caseta de fusta, 90mm 1llum, blanc (unitat) 5,18 euros

100190 Rètol "Love/Home" 24 Leds, argent (unitat) 34,94 euros

100194 Rètol "Home" Leds, 50x17cm, fusta ass. (unitat) 23,56 euros

100196 Rètol "Home" Leds, 48x17cm, fusta ass. (unitat) 23,08 euros

100197 Espelmes Led + pinça, 135m, fusta ass. (caixa   10 u) 30,48 euros

100230 Penjoll cotxe, Ø90mm, ass. (unitat) 3,16 euros

100233 Penjolls caramels ass., 75mm (2 u) 1,60 euros

100238 Penjoll Cotxe Nadal, 70mm, ass. (unitat) 4,20 euros

100241 Penjoll Nadal ass., 110mm, gris (unitat) 2,98 euros

100244 Calendari d'advent avet, 380mm, blanc/vermell (unitat) 30,96 euros

100254 Penjolls mussols ass., 100mm, natural (3 u) 1,80 euros

100405 Canelobre acabat ciment, 270mm, gris (unitat) 10,38 euros

100258 Penjoll medalló, Ø80mm, ass., gris (unitat) 2,08 euros

100264 Penjoll escorça, 450mm ass., fusta (unitat) 2,98 euros

100265 Estel epicea, Ø450mm ass., fusta (unitat) 15,52 euros

100266 Estel epicea, Ø350mm ass., fusta (unitat) 13,58 euros

100267 Estel epicea, Ø250mm ass., fusta (unitat) 9,70 euros

100270 Calendari d'advent casa, 380mm, colors ass. (unitat) 30,76 euros

100273 Campana vidre, "Xmas", 85mm, vermell/gris (unitat) 2,56 euros

100279 Penjoll Avet/estel fusta, 100x24mm, natur-vermell 
(unitat) 

3,08 euros
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100283 Penjoll avet/estel, fusta de pi, 50x60mm, natural (unitat) 6,66 euros

100292 Ninot Pare Noel, 600mm (unitat) 38,22 euros

100297 Ninot Pare Noel amb jersei, 60cm (unitat) 55,12 euros

100302 Pessebre, 1000mm, gris (grup11 fig.) 875,10 euros

100305 Penjoll caseta porcellana, 65x70mm, or/argent/coure 
(unitat) 1,96 euros

100309 Penjoll etiqueta de cotó, 125x90mm, ass. (unitat) 2,76 euros

100315 Ninot mussol, 100mm, gris (unitat) 4,48 euros

100318 Ninot follet, 140mm, vermell/negre (unitat) 4,48 euros

100323 Ninot mussol, 100mm, col. ass. (unitat) 4,48 euros

100329 Penjoll ninot Nadal ass., 160mm, vermell/gris (unitat) 4,64 euros

100330 Penjoll cap de Pare Noel ass., 250mm, vermell/blanc 
(unitat) 4,42 euros

100337 Ninot àngel, 150mm, crema (unitat) 4,64 euros

100340 Penjoll pelfa caramel, 190mm, vermell/blanc (unitat) 1,84 euros

100342 Garlanda baies, 13cm, vermell (unitat) 10,39 euros

100346 Penjoll etiqueta de ciment "Love you" ass., 110mm, 
(unitat) 1,70 euros

100348 Penjoll campana ceràmica ass., 110mm, col. Blanc 
(unitat) 4,18 euros

100350 Bola de vidre antic, 70mm, transp. (unitat) 2,98 euros

100358 Vas porta espelma, Ø55x68mm, vermell (2 u) 1,92 euros

100361 Vas porta espelma nevat ass., Ø85x90mm, blanc 
(unitat) 2,86 euros

100363 Vas porta espelma vidre gebrat ass., Ø55x65mm, 
(unitat) 1,00 euros
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100370 Mitjó jute tartan, 54cm, natural (unitat) 4,18 euros

100371 Garlanda "swag", 180cm, verd (unitat) 11,28 euros

100372 Corona avet "imperial", Ø150cm, verd (unitat) 153,18 euros

100382 Penjoll estel branquillons, 450mm, natural (unitat) 13,24 euros

100385 Penjoll pinyes fustes avet/estel ass., 40x24cm, 
or/nat.(unitat) 11,70 euros

 

CASETA 2 

Ref. Concepte Import 

100011 Boles plàstic, Ø60mm, Transparent (12 u) 3,76 euros

100012 Boles plàstic, Ø80mm, Transparent (6 u) 3,68 euros

100013 Boles plàstic, Ø100mm, Transparent (4 u) 5,54 euros

100014 Boles plàstic, Ø80mm, Transparent + Avet + Neu (3 
u) 

4,42 euros

100015 Bola plàstic, Ø80mm, argent + estel vermell (unitat) 1,28 euros

100016 Boles plàstic, Ø80mm, nevada amb estel, ass.  (3 u) 5,60 euros

100017 Penjoll plàstic pastis, 60x70mm, blanc + taronja (2 u) 1,12 euros

100018 Penjoll plàstic pastis, 45mm, blanc + vermell (2 u) 1,12 euros

100019 Penjoll plàstic ren, 115mm, blanc + vermell (unitat) 0,90 euros

100020 Boles plàstic geo., Ø100mm, gris (2 u) 3,04 euros

100021 Boles plàstic geo., Ø80mm, gris (3 u) 2,40 euros
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100022 Boles plàstic geo., Ø100mm, beix (2 u) 3,04 euros

100023 Boles plàstic geo., Ø80mm, beix (3 u) 2,40 euros

100024 Boles plàstic geo., Ø100mm, vi (2 u) 3,04 euros

100026 Penjolls plàstic ós polar, 80mm, argent (2 u) 2,40 euros

100027 Penjolls plàstic diamant, 100mm, or (3 u) 4,48 euros

100028 Penjolls plàstic diamant, 100mm, argent (3 u) 4,48 euros

100029 Penjolls plàstic diamant, 100mm, vermell (3 u) 4,48 euros

100030 Penjolls plàstic diamant, 100mm, beix (3 u) 4,48 euros

100031 Penjolls plàstic diamant, 100mm, negre (3 u ) 4,48 euros

100032 Penjolls bolets plàstic, Ø55mm, vermell i blanc (3u) 1,90 euros

100033 Penjolls caramel en pal, plàstic, 240mm, vermell i 
blanc (2 u) 

2,52 euros

100034 Penjolls caramel, plàstic, 115mm, vermell i blanc (3 u) 2,56 euros

100035 Penjolls regals, plàstic, 60mm, vermell i blanc   (3 u) 1,90 euros

100036 Estel cap d'avet, plàstic, 120mm, ass. (unitat) 1,13 euros

100037 Estel cap d'avet, plàstic, 190mm, or (unitat) 2,90 euros

100038 Estel cap d'avet, plàstic, 190mm, argent (unitat) 2,90 euros

100039 Estel cap d'avet, plàstic, 190mm, vermell (unitat) 2,90 euros

100040 Penjolls estels, vidre, Ø100mm, vermell (2 u) 4,60 euros

100041 Bola vidre amb corda, Ø100mm, ass. (unitat) 4,08 euros

100042 Bola vidre nevada, Ø80mm, ass. (unitat) 2,82 euros
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100043 Bola vidre geo., Ø80mm, blanc ass. (unitat) 2,82 euros

100044 Garlanda corda + fusta + boles vidre (unitat) 3,22 euros

100045 Atuells porta-espelmes, Ø55mm, ass. (3u) 6,08 euros

100047 Bola vidre amb figura + llaç verm., Ø80mm, ass. 
(unitat) 2,18 euros

100049 Boles vidre "ensucrades", Ø80mm, ass. (3 u) 6,52 euros

100052 Boles vidre geo. + fusta, Ø80mm, ass. (2 u) 6,56 euros

100055 Penjolls vidre, vermell, mides ass. (caixa 10 u) 14,52 euros

100058 Pinya vidre, 80mm, beix i argent (unitat) 1,96 euros

100061 Boles vidre + estel or, 80mm, ass. (3 u) 6,28 euros

100063 Penjoll boles vidre, 63cm, vermell (unitat) 2,10 euros

100066 Penjoll boles vidre, 63cm, marró (unitat) 2,10 euros

100068 Penjoll camp. vidre + arbres nevats, 110mm, ass. 
(unitat) 2,26 euros

100069 Bola vidre + suport fusta, Ø100mm, or/ blanc ass. 
(unitat) 4,70 euros

100072 Boles vidre, Ø70mm, rosa gebrat (6 u) 4,66 euros

100075 Penjoll angelet vidre, 45mm, ass. (unitat) 1,10 euros

100082 Boles vidre + plomes, Ø70mm, transp. (4 u) 2,48 euros

100085 Bola vidre cisellada a mà, Ø75mm, vermell (unitat) 1,92 euros

100102 Espelmes en pots de vidre marbrat, 55x65mm, ass. 
(2 u) 12,72 euros

100104 Espelmes "escalfa plats", 38x19mm, baies (caixa 18 
u) 2,74 euros
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100113 Espelmes "escalfa plats" estel, 38x45mm, ass. (6 u) 5,40 euros

100117 Penjoll caravana, 100mm, ass. (unitat) 3,96 euros

100120 Penjoll bolet/ren/avet, 110mm, ferro rovell. (unitat) 1,44 euros

100123 Picarols , Ø60mm, bronze ass. (6 u) 5,83 euros

100126 Penjoll picarol , Ø60mm, ass. (unitat) 1,36  euros

100129 Ganxos x boles, 35mm, argent (bossa 50 u) 0,67 euros

100132 Esprai neu no-inflamable, 400ml (unitat) 3,03 euros

100136 Purpurina mix, colors ass.(caixa) 1,88 euros

100150 Cinta 3m, motius Nadal ass. (unitat) 1,96 euros

100154 Etiquetes cartró + pinça , 100x150mm, ass. (2 u) 2,45 euros

100155 Calendari d'advent, sobres de paper + pinces, blanc 
(unitat) 11,42 euros

100156 Tovallons, 330mm, deco. fusta ass. (paq. 20 u) 1,90 euros

100157 Tovallons, 330mm, ren/avets ass. (paq. 20 u) 2,02 euros

100158 Etiquetes, 100x150mm, ass. (paq. 10 u) 1,94 euros

100162 Boles de foam, Ø80mm, motius Nadal ass. (3 u) 5,10 euros

100168 Bola de foam, Ø80mm, purp. Argent (unitat) 1,36 euros

100169 Adhesius, 250x140mm, Nadal ass. (bossa) 2,10 euros

100167 Flocs de Neu de foam, Ø150mm, blanc ass. (4 u) 2,22 euros

100170 Adhesius, 150x100mm, Nadal ass. (bossa) 1,42 euros
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100171 Adhesius, 150x100mm, Nadal ass. (bossa) 1,72 euros

100172 Adhesius, 150x100mm, Nadal ass. (bossa) 1,88 euros

100173 Plantilles estèncil Nadal 185x250mm (unitat) 1,65 euros

100174 Plantilles estèncil removible, Flocs de neu, 
210x300mm (unitat) 1,65 euros

100175 Rotlle paper Nadal, ass. 70x200cm (unitat) 1,43 euros

100176 Rotlle paper Nadal, ass. 70x200cm (unitat) 2,71 euros

100177 Rotlle paper Nadal, eco. ass. 70x200cm (unitat) 1,56 euros

100179 Neu artificial en pols, 75g (bossa) 1,42 euros

100182 Tapís de Neu, 120x80cm, blanc (unitat) 2,08 euros

100185 Estel de fusta, 375mm 20llums blancs, fusta grisa 
(unitat) 26,36 euros

100188 Espelma escalfa plats LED, 37x50mm 1llum, blanc 
(unitat) 1,04 euros

100191 Rètol "XMAS" 8 Leds x lletra, argent (unitat) 34,94 euros

100195 Rètol "Noel" Leds, 48x17cm, fusta ass. (unitat) 23,08 euros

100198 Caixa Rodona feltre, Ø35x20cm, negre (unitat) 13,96 euros

100199 Caixa Rodona feltre, Ø32x18cm, negre (unitat) 11,60 euros

100200 Caixa Rodona feltre, Ø29x16cm, negre (unitat) 9,28 euros

100201 Caixa Rodona feltre, Ø26x14cm, negre (unitat) 6,94 euros

100202 Caixa Rodona feltre, Ø23x12cm, negre (unitat) 4,64 euros

100404 Saquet paper perfumat deco (unitat) 1,22 euros

100213 Cor olor, 50x20mm, argent (unitat) 2,00 euros
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100214 Penjolls mix, or (unitat) 0,78 euros

100231 Penjoll figures, 60mm, bronze (unitat) 1,86 euros

100234 Penjoll cotxe Nadal, 120mm, vermell (unitat) 4,60 euros

100236 Camioneta Nadal, 140mm, ass. (unitat) 11,22 euros

100239 Barret Pare Noel, Ballador + bat., 300mm, vermell 
(unitat) 14,40 euros

100242 Penjoll gàbia ocell ass., 110mm, blanc (unitat) 2,92 euros

100245 Calendari d'advent tren, 480mm, vermell (unitat) 33,70 euros

100246 Esquis 50cm, fusta gris (unitat) 16,37 euros

100247 Estel roure, 64cm, fusta (unitat) 28,96 euros

100248 Estel roure, 41cm, fusta (unitat) 19,32 euros

100256 Canelobre acabat ciment, 370mm, gris (unitat) 11,86 euros

100259 Penjoll garlanda medalló, 550mm, ass., fusta (unitat) 7,80 euros

100268 Penjoll trineu, 120mm, natural (unitat) 2,78 euros

100271 Caixa de música trencanous, 300mm, ass. (unitat) 19,96 euros

100274 Campana vidre, "Noel", 85mm, vermell/gris (unitat) 2,56 euros

100276 Penjoll fusta avet/ren, 350mm, blanc (unitat) 3,36 euros

100277 Caixa fusta "Clau", 120x120x65mm, blanc/gris 
(unitat) 5,70 euros

100278 Caixa fusta "Clau", 80x80x55mm, blanc/gris (unitat) 3,80 euros

100280 Penjoll bola fusta ass., Ø90mm, natural (unitat) 2,86 euros

100284 Penjoll cor/estel/ren, pissarra, Ø100mm (unitat) 0,76 euros
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100287 Penjoll picarols, 240mm, argent/blanc/vermell     (6 u) 1,56 euros

100288 Penjolls figures avet/estel, Ø60mm, natural (6 u) 2,74 euros

100293 Ninot Pare Noel, 450mm (unitat) 23,92 euros

100295 Penjoll ninot Pare Noel, 130mm (unitat) 2,84 euros

100298 Ninot Pare Noel amb jersei, 46cm (unitat) 31,42 euros

100300 Penjolls caramel, 150mm, blanc/vermell (4 u) 1,90 euros

100303 Molsa, 220x440mm, verda (bossa) 2,50 euros

100306 Porta espelma caseta porcellana, 85x120mm, ass. 
(unitat) 5,24 euros

100308 Tassa porcellana, 130mm, ass. (unitat) 1,48 euros

100310 Ninot àngel, 130mm, rosa pàl·lid (unitat) 4,36 euros

100316 Ninot àngel, 100mm, gris (unitat) 4,48 euros

100319 Ninot ren/ós/mussol, 160mm, col. ass. (unitat) 4,48 euros

100321 Barret de banyes, 320mm, col. ass. (unitat) 2,50 euros

100324 Ninot de neu, 250mm, col. ass. (unitat) 4,48 euros

100326 Manta circular peu d'avet, Ø900mm, blanc/vermell 
(unitat) 15,38 euros

100327 Manta circular peu d'avet, Ø900mm, sac/vermell 
(unitat) 15,38 euros

100328 Mitjó Nadal, 450mm, col. ass. (unitat) 6,76 euros

100331 Penjoll pelfa caramel, 80mm, vermell/blanc (unitat) 1,84 euros

100333 Garlanda calendari d'advent, manyoples, 2m, (unitat) 29,70 euros
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100335 Penjoll fusta mussol ass., 110mm (unitat) 1,90 euros

100338 Ninot de neu ass., 150mm (unitat) 4,64 euros

100345 Penjoll Pare Noel ceràmica, 100mm, vermell/blanc 
(unitat) 2,42 euros

100349 Vas porta espelma, 100mm, ass. (unitat) 6,10 euros

100351 Porta espelma vidre gravat, Ø120mm, transp. (unitat) 7,66 euros

100359 Vas porta espelma gravats ass., Ø60x100mm, 
(unitat) 1,00 euros

100360 Got/gerra amb palla mussol ass., 135mm, col. ass. 
(unitat) 2,12 euros

100362 Vas porta espelma estel ass., Ø70x83mm, (unitat) 1,80 euros

100364 Vas porta espelma vidre antic geo. ass., Ø55x65mm, 
(unitat) 3,46 euros

100365 Mitjó jute, 480mm, natural (unitat) 2,20 euros

100366 Sac de jute ass., 35x50cm, natural (unitat) 3,76 euros

100367 Barret Pare Noel vermell, 440mm, vermell/blanc 
(unitat) 2,56 euros

100368 Sac regal Pare Noel, 265x235mm, ass. (unitat) 0,92 euros

100369 Calendari d'advent mitjons, 155cm, vermell/blanc 
(unitat) 7,24 euros

100374 Avet sobre tall de tronc, 200mm, verd/fusta (unitat) 1,72 euros

100378 Sac mixt. perfum avet-canyella, 750g (unitat) 8,22 euros

100383 Penjoll estel branquillons, 350mm, natural (unitat) 7,46 euros

100386 Penjoll estel/cor ass. branquillons + baies, 360mm 
(unitat) 14,64 euros

 



93 
 

CASETA 3 

Ref. Concepte Import 

100050 Bola vidre figura fusta, Ø80mm, ass. (unitat) 
3,16 euros

100053 Bola vidre cercles, Ø80mm, ass. (unitat) 2,26 euros

100056 Penjolls vidre, or, mides ass. (caixa 10 u) 14,52 euros 

100059 Boles vidre, 80mm, argent gebrat (3 u) 6,76 euros

100064 Penjoll boles vidre, 63cm, crema (unitat) 2,10 euros

100067 Penjoll bola vidre + arbres nevats, 80mm, ass. 
(unitat) 

2,10 euros

100070 Bola vidre + suport fusta, Ø100mm, vermell/ blanc 
ass. (unitat) 

4,70 euros

100073 Penjolls bolets vidre, 100mm, ass. (3 u) 4,80 euros

100076 Penjoll gosset vidre, ass. (unitat) 5,50 euros

100083 Bola vidre gebrat, Ø75mm, blanc (unitat) 2,10 euros

100086 Espelma metal·litzada rústica or, 68x120mm (unitat) 4,41 euros

100087 Espelma metal·litzada rústica argent, 68x120mm 
(unitat) 

4,41 euros

100088 Espelma metal·litzada rústica vermella, 68x120mm 
(unitat) 

4,41 euros

100089 Espelma metal·litzada rústica blanca, 68x120mm 
(unitat) 

4,41 euros

100090 Espelma metal·litzada rústica or, 68x70mm (unitat) 2,66 euros

100091 Espelma metal·litzada rústica argent, 68x70mm 
(unitat) 

2,66 euros

100092 Espelma metal·litzada rústica vermella, 68x70mm 
(unitat) 

2,66 euros

100093 Espelma metal·litzada rústica blanca, 68x70mm 
(unitat) 

2,66 euros

100094 Espelma metal·litzada rústica or, 43x47mm (unitat) 0,75 euros
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100095 Espelma metal·litzada rústica argent, 43x47mm 
(unitat) 

0,75 euros

100096 Espelma metal·litzada rústica vermell, 43x47mm 
(unitat) 

0,75 euros

100097 Espelma metal·litzada rústica blanc, 43x47mm 
(unitat) 

0,75 euros

100105 Espelmes "escalfa plats", 38x19mm, canyella 
(Caixa 18 u) 

2,74 euros

100106 Espelmes "escalfa plats", 39x15mm, blanc (caixa 30 
u) 2,22 euros

100107 Espelma en vas vermell, 7x8cm, perfum "Love me 
tender" (unitat) 10,77 euros

100108 Espelma en vas vermell, 7x8cm, perfum "Pera 
cítrica i (unitat) 10,77 euros

100109 Espelmes en vas taronja, 55x65mm, perf. Ponx de 
(caixa 2 u) 13,09 euros

100111 Espelma en pot vidre, 75x70mm, ass. blanc (unitat) 3,36 euros

100114 Espelmes "escalfa plats" estel, 38x45mm, ass. 
(caixa 6 u) 5,40 euros

100115 Penjoll trineu, 100mm, ass. (unitat) 2,38 euros

100118 Penjoll patins, 130mm, ass. (unitat) 6,26 euros

100121 Penjoll Cor ferro, 130mm, ass. (unitat) 3,62 euros

100124 Garlanda d'advent amb galledes , Ø60mm, bronze 
ass. (unitat) 26,28 euros

100127 Porta espelmes , Ø110x200mm, ass. (unitat) 14,26 euros

100130 Ganxos x boles, 35mm, argent (bossa 50 u) 0,67 euros

100133 Penjoll bola de serrellets, Ø150mm, or (unitat) 2,02 euros

100134 Purpurina mix, or (bossa) 1,44 euros

100137 Cinta 12mmx2,7m, argent ass. (unitat) 1,12 euros
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100138 Cinta 25mmx2,7m, argent ass. (unitat) 1,44 euros

100139 Cinta 40mmx2,7m, argent ass. (unitat) 1,76 euros

100140 Cinta 60mmx2,7m, argent ass. (unitat) 2,08 euros

100141 Cinta 12mmx2,7m, or ass. (unitat) 1,12 euros

100143 Cinta 40mmx2,7m, or ass. (unitat) 1,76 euros

100144 Cinta 60mmx2,7m, or ass. (unitat) 2,08 euros

100142 Cinta 25mmx2,7m, or ass. (unitat) 1,86 euros

100147 Cinta 10mmx3m, motius Nadal ass. (unitat) 2,24 euros

100151 "Props" de cartró (set 13 u) 2,38 euros

100152 Calendari d'advent, sobres de paper + pinces, kraft 
(unitat) 8,74 euros

100163 Boles de foam, Ø80mm, motius Nadal ass (3 u). 5,10 euros

100164 Boles de foam, Ø80mm, motius Nadal ass. (3 u) 5,10 euros

100165 Boles de foam, Ø80mm, motius Nadal ass. (3 u) 5,10 euros

100166 Boles de foam gelades, Ø80mm, argent (3 u) 3,52 euros

100180 Flocs de Neu, 230mm, blanc (3 u) 1,08 euros

100183 Estel de fusta, 300mm 15llums blancs, fusta (unitat) 14,10 euros

100186 Estel de fusta, 375mm 20llums blancs, fusta blanca 
(unitat) 26,36 euros

100189 Caseta LED, 200mm 1llum, ass. (unitat) 6,28 euros

100192 Avet LED, fusta/blanc (unitat) 6,84 euros

100193 Rètol "XMAS" Leds, 58x17cm, fusta ass. (unitat) 23,56 euros
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100203 Caixa Rodona feltre, Ø35x20cm, gris fosc (unitat) 13,96 euros

100204 Caixa Rodona feltre, Ø32x18cm, gris fosc (unitat) 11,60 euros

100205 Caixa Rodona feltre, Ø29x16cm, gris fosc (unitat) 9,28 euros

100206 Caixa Rodona feltre, Ø26x14cm, gris fosc (unitat) 6,94 euros

100207 Caixa Rodona feltre, Ø23x12cm, gris fosc (unitat) 4,64 euros

100215 Penjoll estel, Ø340mm, or/argent/coure (unitat) 5,98 euros

100216 Penjoll gota geo. perfum, 80mm, or/argent (unitat) 2,18 euros

100217 Penjolls mix, or (unitat) 0,76 euros

100218 Penjolls mix, vermell (unitat) 0,80 euros

100219 Cervatells, 75mm, blanc (2 u) 1,88 euros

100220 Penjolls flocs de neu, ass./argent (unitat) 0,75 euros

100221 Penjolls flocs de neu, ass./blanc (unitat) 1,00 euros

100222 Penjoll home de neu, Ø120mm (unitat) 4,54 euros

100223 Penjolls caramel, 90mm, blanc/vermell (4 u) 1,68 euros

100224 Penjoll piruleta, Ø10x20mm, blanc/vermell (unitat) 2,88 euros

100225 Penjolls caramel, 75mm, blanc/vermell (6 u) 2,98 euros

100226 Penjoll caramel, 300mm, blanc/vermell (unitat) 2,14 euros

100227 Penjoll estel, Ø100mm, or (unitat) 0,80 euros

100228 Penjoll estel, Ø100mm, argent (unitat) 0,80 euros
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100229 Penjoll estel, Ø100mm, vermell (unitat) 0,80 euros

100232 Bola d'aigua amb neu, Nadal, Ø50mm, ass. (unitat) 3,08 euros

100235 Penjoll ocell, 80mm, or (unitat) 3,06 euros

100237 Cotxe Nadal, 140mm, ass. (unitat) 7,18 euros

100240 Pinces Nadal, ass. (bossa 24 u) 8,28 euros

100243 Penjoll ós ass., 140mm, blanc/vermell (unitat) 2,80 euros

100249 Canelobre mango, 100x270mm, natural (unitat) 9,40 euros

100250 Canelobre mango, 100x320mm, natural, ass. (unitat) 8,60 euros

100251 Canelobre mango, 100x320mm, natural, ass. (unitat) 5,72 euros

100252 Canelobre mango, 100x220mm, natural, ass. (unitat) 6,28 euros

100253 Canelobre mango, 100x220mm, natural, ass.    (3 u) 4,20 euros

100255 Penjoll fusta, natural, ass. (unitat) 0,88 euros

100260 Avet fusta, 360mm, (unitat) 13,06 euros

100261 Avet + texts, fusta, 350mm (unitat) 7,78 euros

100262 Esquis, fusta, 150mm, ass. (unitat) 2,60 euros

100263 Penjolls patins, 15x11cm ass. (unitat) 3,62 euros

100269 Trencanous, 300mm, blanc i or (unitat) 19,96 euros

100272 Penjoll fusta mix., 370mm, colors ass. (unitat) 3,10 euros

100275 Avet fusta, 220mm, ass. vermell/gris (unitat) 4,36 euros
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100281 Calendari d'advent Casa, 260x60x360mm, col. ass. 
(unitat) 32,56 euros

100282 Calendari advent caseta caramels, 
230x200x270mm,ass. (unitat) 38,02 euros

100285 Penjoll ós fusta, 140mm (unitat) 2,82 euros

100286 Cap de fusta d'animal, ass. (unitat) 80,86 euros

100289 Penjoll tall de tronc figures ass., 330mm, natural 
(unitat) 2,36 euros

100290 Llanterna fusta espelma, 100x100x150mm, gris 
(unitat) 8,75 euros

100291 Cor ferro, 160x160x40mm, ass. (unitat) 6,86 euros

100294 Ninot Pare Noel, 300mm (unitat) 14,26 euros

100296 Penjoll follet Pare Noel, 180mm (unitat) 2,54 euros

100299 Ninot Pare Noel amb jersei, 30cm (unitat) 18,38 euros

100301 Matrioixca Pessebre, 145mm (grup 6 fig.) 18,12 euros

100304 Matrioixca Pessebre, 140mm (grup 6 fig.) 18,12 euros

100307 Ren porcellana, 70mm, ass. blanc (unitat) 3,06 euros

100311 Ninot ratolí Nadal, 130mm, col. ass. (unitat) 4,36 euros

100312 Ninot galeta Nadal, 130mm, col. ass. (unitat) 4,18 euros

100313 Ninot ren Nadal, 130mm, gris (unitat) 4,38 euros

100314 Ninot xut barret vermell, 130mm, col. ass.(unitat) 4,48 euros

100317 Ninot de neu, 100mm, blanc/blau (unitat) 4,48 euros

100320 Ninot Pingüí, 130mm, col. ass. (unitat) 4,48 euros



99 
 

100322 Penjoll pelut estel/cor, 120mm, blanc (unitat) 2,54 euros

100325 Ninot guineu, 130mm, blanc/vermell (unitat) 4,48 euros

100332 Penjoll pelut cor/estel amb ren, 150mm, gris/blanc 
(unitat) 3,32 euros

100334 Mitjó feltre Nadal ass., 450mm, vermell/blanc (unitat) 6,76 euros

100336 Manta circular peu d'avet ass., Ø900mm, 
blanc/vermell (unitat) 15,38 euros

100339 Ninot mussol ass., 150mm (unitat) 4,64 euros

100341 Penjoll pelfa caramel, 280mm, vermell/blanc (unitat) 3,40 euros

100343 Penjoll campanes vidre amb fig. ciment, Ø90mm 
(unitat) 3,98 euros

100344 Cremador de cera perfum., Ø90mm, blanc (unitat) 4,36 euros

100347 Penjoll campana ceràmica ass., 110mm, col. (unitat) 4,54 euros

100352 Campana de vidre + LED ass., Ø170x265mm 
(unitat)  33,80 euros

100353 Campana de vidre + LED ass., Ø140x210mm 
(unitat) 24,70 euros

100354 Penjoll estel/cor, 60cm, transp/metalls (unitat) 8,26 euros

100355 Vas porta espelma ass., Ø70x85mm, 
or/argent/coure (unitat) 1,78 euros

100356 Vas porta espelma geo. ass., Ø80x90mm, coure 
rosat (unitat) 4,18 euros

100357 Vas porta espelma geo. ass., Ø80x90mm, blanc 
gris (unitat) 4,18 euros

100373 Avet nevat, 250mm, verd/blanc (unitat) 5,14 euros

100375 Avet + bossa de jute, 350mm, verd/natural (unitat) 2,46 euros
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100376 Avet decorat, deco. ass. (caixa) 9,82 euros

100377 Avet + test, 200mm, verd (caixa) 2,34 euros

100379 Sac mixt. perfum avet-canyella, 500g (unitat) 5,84 euros

100380 Garlanda pinyes purpurina, 1400mm (unitat) 9,56 euros

100381 Molsa, 50g, verd (bossa) 1,46 euros

100384 Penjoll estel fusta, 110mm, or (unitat) 3,12 euros

100387 Penjoll estel/cor ass. branquillons + baies, 160mm 
(unitat) 4,72 euros

100388 Penjoll Caseta ocell ass. branquillons + ren, 75mm 
(unitat) 2,36 euros

100389 Penjoll estel vímet, Ø400mm, nat. (unitat) 4,00 euros

100390 Penjoll estel vímet, Ø300mm, nat. (unitat) 4,16 euros

100391 Penjoll estel vímet, Ø250mm, nat. (unitat) 3,42 euros

100392 Penjoll estel vímet, Ø200mm, nat. (unitat) 2,64 euros

100393 Cistell vímet, Ø500x420mm, gris (unitat) 48,66 euros

100395 Cistell vímet, Ø350x300mm, gris (unitat) 30,42 euros

100394 Cistell vímet, Ø420x360mm, gris (unitat) 50,10 euros

100396 Cistell feltre, 35x27x50cm, gris (unitat) 21,06 euros

100397 Cistell feltre, 30x22x45cm, gris (unitat) 18,44 euros

100398 Cistell feltre, 25x18x39cm, gris (unitat) 13,16 euros

100399 Llanterna LED ass., 300mm, col. ass. (unitat) 9,04 euros

 


