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PREU PÚBLIC PER SERVEIS RELACIONATS AMB ACTIVITATS
CULTURALS i EDUCATIVES

ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES
1. ARTS VISUALS
1.1.- TALLER MUNICIPAL D'ARTS PLÀSTIQUES
Matrícula anual: .................................................................................................65,30 euros
Quota mensual: .................................................................................................29,40 euros
Cursos monogràfics trimestrals: ........................................................................59,90 euros
1.2.- TALLER INFANTIL MUNICIPAL D'ARTS PLÀSTIQUES
Matrícula anual: .................................................................................................43,50 euros
Quota mensual: .................................................................................................21,70 euros
1.3.- PROGRAMA MÚSICA I PINTURA
Matrícula anual: .................................................................................................52,20 euros
Quota mensual: .................................................................................................26,10 euros
1.4.- VISITES I ACTIVITATS GUIADES
Visites de grups escolars a les exposicions de Can Castells- Centre d'Art,
preu per alumne: .................................................................................................1,50 euros
1.5.- PROGRAMACIÓ JARDINS DE CAN CASTELLS
Cicle d'activitats d'estiu als jardins (música, audiovisuals, teatre, etc.).
Preu entrada: .......................................................................................................4,90 euros
1.6.- SALA D'ART
Venda catàleg tipus A: ........................................................................................3,50 euros
Venda catàleg tipus B: ........................................................................................8,00 euros
1.7.- SEMINARIS I TALLERS
Inscripció seminari/taller de 2 a 3 hores, per sessió ............................................5,00 euros
Inscripció seminari/taller de 15 a 23 hores, per sessió ......................................34,00 euros

2. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:
Matrícula anual: ................................................................................................92,20 euros
Matrícula semestral (a partir de gener): ............................................................61,20 euros
PROGRAMES DE LLARGA DURADA (de 4 a 16 anys)
SENSIBILITZACIÓ (1 sessió setmanal de qualsevol curs de Primer contacte, Música i
Moviment o Toca i Canta) (amb 45' de durada): ...............................................24,20 euros
BÀSIC 1 (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Música en grup 60’ +
Cor 45’):............................................................................................................. 69,40 euros
BÀSIC 2 (Instr. 60’-50’-40’-20’ + Música en grup 60’ + Orquestra
45’ + Cor 45’):.....................................................................................................84,20 euros
BÀSIC 2/Reduït (Instr. 60’-50’-40’-20’ + dues de les tres matèries
col·lectives de Bàsic 2): .....................................................................................78,80 euros
BÀSIC 3 i 4 (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Música en grup 60’ +
Orquestra 60’ + Cor 45’): ...................................................................................88,70 euros
BÀSIC 3 i 4/Reduït (Instrument 60’-50’-40’-20’+ dues de les tres
matèries col·lectives de B3 i B4): ...................................................................... 83,40 euros
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APROFUNDIMENT 1 i 2 (Instr. 60’-50’-40’-20’+ Música en grup
60’+ Orquestra 60’+ Cor 45’): ............................................................................88,70 euros
APROFUNDIMENT 1 i 2/Reduït (Instrument 60’-50’-40’-20’ +
dues de les tres matèries col·lectives d’A1 o A2): ............................................ 83,40 euros
APROFUNDIMENT 3 i 4 (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Música en
grup 60’ + Orquestra 60’): .................................................................................77,40 euros
APROFUNDIMENT 3 i 4/Reduït (Instrument 60’-50’-40’-20’ +
una de les dues matèries col·lectives d’A3 o A4): ............................................72,00 euros
INTRODUCCIÓ (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Música en grup 45’
+ Cor 45’): ..........................................................................................................63,20 euros
INTRODUCCIÓ /Reduït (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Música en
grup 45’): ........................................................................................................... 57,80 euros
JO TAMBÉ (Aula d’inclusió per a nens i nenes amb necessitats
educatives especials): .......................................................................................31,40 euros
AVANÇAT (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Tutoria prova accés +
Orquestra 60’): ...................................................................................................96,20 euros
Suplement instrument individual 30’ (suplement afegit al preu
dels pack bàsic, aprofundiment, introducció o avançat, per: ............................ 16,90 euros
Suplement instrument individual 45’ (suplement afegit al preu
del pack avançat, per instrument individual 45’): ..............................................45,40 euros
Suplement 2n instrument (suplement afegit als packs
d’Aprofundiment, per un segon instrument 20’-40’-60’): ...................................37,00 euros
Suplement per segona sessió setmanal de sensibilització 45' ............................6,00 euros
Lloguer d’instrument: ...........................................................................................6,30 euros
JOVES I ADULTS
COMBO JOVE (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Combo 60’ (grup
instrumental de format reduït, màx 6 components), o 2 conjunts
instrumentals grans, de 16 a 24 anys): .............................................................73,60 euros
ORQUESTRA JOVE (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Orquestra
60’ (o Combo quinzenal), de 16 a 24 anys): .................................................... 63,30 euros
Suplement instrument individual 30’ joves (suplement afegit al
preu dels pack joves, per instrument individual 30’): ........................................16,90 euros
ADULT (Instrument 60’-50’-40’-20’ + Llenguatge Musical 60’ +
Combo, majors de 24 anys): ...........................................................................102,50 euros
ADULT /Reduït (Instrument 60’-50’-40’-20’ + 1 matèria col·lectiva,
majors de 24 anys): ...........................................................................................84,40 euros
Suplement instrument individual 30’ adults (suplement afegit al
preu dels pack adults, per instrument individual 30’): .......................................24,10 euros
MÚSICA A MIDA
Instrument 20’-40’-50’-60’ (60’ quatre alumnes, 50’ tres alumnes,
40’ dos alumnes, 20’ un alumne): .....................................................................46,60 euros
Instrument 30’ (Instrument individual 30’): ....................................................... 70,70 euros
Instrument 45’ (Instrument individual 45’): ......................................................106,00 euros
Col·lectiva 45’ (cost de la 1a col·lectiva escollida): ...........................................30,20 euros
Col·lectiva 60’ (cost de la 1a col·lectiva escollida): ...........................................40,10 euros
2ª Col·lectiva 45’ (cost de la 2a col·lectiva escollida): ...................................... 24,80 euros
2ª Col·lectiva 60’ (cost de la 2a col·lectiva escollida): ......................................34,60 euros
TALLERS COMUNITARIS
Taller 60’ (Tallers col·lectius per a la comunitat: Blaikorus, BlaiFolk,
Making Off, etc.): ................................................................................................19,40 euros
Blainones (Música de 0 a 3 anys): ....................................................................25,50 euros

3. ACTIVITATS D'EDUCACIÓ PROJECTE TECNOLOGIES DE L'INFORMACIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ
Preu per curs "Apropa't": ...........................................................................................Gratuït
Preu per curs "Prepara't"....................................................................................50,00 euros
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4. CASALS D'ESTIU (PER QUINZENA):
CASALS D'ESTIU (QUOTES SENSE MENJADOR)
1. Quota normal: ................................................................................................97,90 euros
2. 2n. Membre de la mateixa família: ...............................................................69,60 euros
3. 3r membre de la mateixa família: ..................................................................48,90 euros
4. 4r membre de la mateixa família: ..................................................................26,10 euros
5. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividit pel nombre de
membres són iguals o inferiors a 2/3 de l'Indicador Públic de
Renda d'Efectes Múltiples (IPREM): ..................................................................41,40 euros
6. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de
membres són iguals o inferiors a 1/3 de l'Indicador Públic de
Renda d'Efectes Múltiples (IPREM): ................................................................. 21,70 euros
CASALS D'ESTIU (QUOTES AMB MENJADOR)
1. Quota normal: ..............................................................................................163,10 euros
2. 2n. Membre de la mateixa família: .............................................................115,30 euros
3. 3r membre de la mateixa família: ..................................................................79,50 euros
4. 4r membre de la mateixa família: ..................................................................40,20 euros
SERVEI D'ACOLLIDA
Servei d'acollida diari: ..........................................................................................3,90 euros
Servei d'acollida setmanal: ................................................................................14,20 euros
Servei d'acollida quinzenal: ...............................................................................28,30 euros
Servei d'acollida dues quinzenes: .....................................................................56,50 euros
Servei d'acollida dues quinzenes 2n membre mateixa familia: .........................39,60 euros
Servei d'acollida dues quinzenes 3r membre mateixa familia: .........................27,70 euros

5. LUDOTECA INFANTIL:
1.Preu sessió: ......................................................................................................8,80 euros
2.Si es tracta del 2n. membre de la mateixa família s'abonarà el 70% de la tarifa aplicable.
3.Si es tracta del 3r. membre de la mateixa família s'abonarà el 50% de la tarifa aplicable.
4. Si es tracta del 4t. membre de la mateixa família s'abonarà el 10% de la tarifa aplicable.
5. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres de la unitat familiar
són iguals o inferiors a 2/3 de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)
s'abonarà el 50% de la tarifa aplicable.
6. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres de la unitat familiar
són iguals o inferiors a 1/3 de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM),
s’abonarà el 10% de la tarifa aplicable.
8. Mes de juliol o setembre una quinzena s'abonarà el 50% de la tarifa aplicable

6.SERVEIS QUE ES PRESTEN EN EQUIPAMENTS MEDIAMBIENTALS
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ADREÇADES A CENTRES EDUCATIUS
Tallers d'aula a la Masia Torre de la Vila i visites per Sant Boi, per alumne: ..... 1,00 euros
Visites a espais naturals i instal·lacions de tractament de residus ubicades en
d'altres municipis de Barcelona, per alumne: .....................................................2,00 euros
PUBLICACIONS
Les basses de Can Dimoni: ..............................................................................12,80 euros
Les nostres muntanyes: ....................................................................................10,70 euros
I Trobada Estudiosos del Delta: ........................................................................10,70 euros
Guies del Delta del Llobregat editades pel Consorci: ......................................... 9,60 euros
Mapes itineraris (bossa amb 2 mapes): .............................................................. 6,40 euros
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7. TALLER RESTAURACIÓ DE MOBLES
Matrícula: ...........................................................................................................30,00 euros
Quota mensual: ................................................................................................. 27,50 euros

8. PROGRAMACIÓ DE TALLERS:
1. Tallers de fins a 10 hores: .............................................................................54,70 euros
2. Tallers de més de 10 hores fins a 25 hores: ................................................81,70 euros
3. Tallers de més de 25 hores: ........................................................................119,60 euros

9. JORNADES FORMATIVES PUNTUALS
Preu per jornada: ...............................................................................................15,60 euros

10. SERVEIS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA
Curs de Formació per a Manipulador d'Aliments:
Inscripció: ....................................................................................................32,20 euros
Inscripció per a persones en atur. (caldrà acreditar que es troba
en situació d'atur en el moment de la inscripció): ........................................16,60 euros
11. FORMACIÓ PER A JOVES
Curs de monitors/es
Persones empadronades fora de Sant Boi: ..............................................182,10 euros
Persones empadronades a Sant Boi: .......................................................150,90 euros
Cursos de 50 hores
Persones empadronades fora de Sant Boi: ................................................36,40 euros
Persones empadronades a Sant Boi: ......................................................... 26,00 euros
Curs de preparació per a accés als Cicles Formatius
de Grau Mitjà o de Grau Superior ......................................................................60,00 euros

12. MÚSICA
A) MOSTRA DE JAZZ
- Entrada 1 concert: .............................................................................................8,00 euros
- Abonament 3 concerts: ...................................................................................20,00 euros
- Abonament 6 concerts: ................................................................................... 32,00 euros
B) ALTRES CONCERTS (PREU ENTRADA):
- Concerts de petit format: ...................................................................................8,00 euros
- Concerts de petit format venda anticipada: ......................................................6,00 euros
- Concert de mitjà format: ..................................................................................12,00 euros
- Concert de mitjà format venda anticipada: .....................................................10,00 euros
- Concert de gran format: ..................................................................................17,00 euros
- Concert de gran format venda anticipada: ......................................................15,00 euros
13. PROGRAMACIÓ DE TEATRE I DANSA:
Preu espectacles de les temporades estables:
Entrada normal (taquilla): ...........................................................................13,00 euros
Entrada normal anticipada o web: ..............................................................12,00 euros
Entrada reduïda (estudiants, jubilats, parelles culturals, biblioteques,
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carnet jove i grups): ....................................................................................10,00 euros
Entrada reduïda (estudiants, jubilats, parelles culturals, biblioteques,
carnet jove i grups) anticipada o web: .......................................................... 9,00 euros
Preu entrada Atrápalo: ..................................................................................8,00 euros
Entrada normal (taquilla) menors d'edat: ......................................................5,00 euros
Entrada normal anticipada o web menors d'edat: ........................................4,00 euros
Preu espectacles de les temporades estables de caràcter extraordinari:
Entrada normal: ..........................................................................................20,00 euros
Entrada normal anticipada o web: ..............................................................18,00 euros
Entrada reduïda (estudiants, jubilats, parelles culturals, biblioteques,
carnet jove i grups): ....................................................................................18,00 euros
Entrada reduïda (estudiants, jubilats, parelles culturals, biblioteques,
carnet jove i grups) anticipada o web: ........................................................ 15,00 euros
Preu espectacles no professionals:
Entrada única: ...............................................................................................5,00 euros
Abonaments
Abonament de tres espectacles: ................................................................20,00 euros
Abonament de quatre espectacles: ............................................................25,00 euros
Abonament de cinc espectacles: ................................................................30,00 euros
Abonament de sis espectacles: ..................................................................36,00 euros
Espectacles familiars als barris:
Entrada: .........................................................................................................3,00 euros
Entrada familiar 2 adults + 2 infants majors de 2 anys:...............................10,00 euros
Entrada familiar 2 adults + 1 infant major de 2 anys: ....................................8,00 euros
Entrada familiar 1 adult + 2 infants majors de 2 anys:...................................8,00 euros
Entrada familiar 1 adult + 1 infant major de 2 anys: ......................................5,00 euros
Per cada infant major de 2 anys addicional de la mateixa família: ...............2,00 euros
* Gratuït per infants menors de 2 anys

14. FESTA MAJOR
Teatre gran format: ............................................................................................13,00 euros
Teatre petit format: ..............................................................................................5,00 euros
Música (espai tancat):
Espectacles gran format: ............................................................................15,00 euros
Espectacles petit format: .............................................................................. 8,00 euros

15. PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA ALS CASALS DE BARRI
Cost espectacle inferior a 300 euros, preu entrada: ...........................................4,00 euros
Cost espectacle entre 300 euros i 500 euros, preu entrada: .............................. 6,00 euros
Cost espectacle entre 501 euros i 1000 euros, preu entrada: ............................8,00 euros
Cost espectacle superior a 1000 euros, preu entrada: .....................................12,00 euros
16. PROGRAMACIÓ DE CINEMA
Projecció normal, per sessió: ..............................................................................4,00 euros

NORMES DE GESTIÓ
1. En els casos en els que l'import del preu públic sigui mensual o trimestral, s'entendrà referit a
nou mesos, de gener a juny i d'octubre a desembre, excepte en el cas de l'escola Municipal de
Música que s'entendrà referit a 10 mesos, de gener a juny i de setembre a desembre.
L'Escola Municipal de Música passarà a cobrament mitja quota del mes de setembre,
corresponent al 50% dels preus corresponents. No es retornarà l'import de la matrícula un cop
començat el curs.
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La matrícula anual per al tercer membre d'una mateixa unitat familiar veurà reduït el seu import
en un 50%.
El programa de Música a mida va adreçat especialment als adults que vulguin triar lliurement
entre l’oferta de l’Escola de Música. Els menors de 18 anys només podran accedir a aquest
programa sota criteri de l’Escola.
Els tallers comunitaris no comporten el pagament de matrícula anual ni semestral, i són gratuïts
pels pares o mares d’alumnes matriculats a programes de llarga durada (Sensibilització, Bàsic,
Aprofundiment, Introducció, Jo també, Avançat).
En casos degudament justificats (accidents, malaltia de llarga durada, estudis a l'estranger...)
que impedeixin durant un període de temps no inferior a una mensualitat la seva assistència a
l'Escola de Música, l'alumne podrà causar una baixa temporal que li permetrà mantenir la plaça
a l'Escola, quedant eximit del pagament de les quotes mensuals corresponents al període de
baixa.
Reduccions:
Podran gaudir de reduccions en els preus públics de l’Escola Municipal de Música, aquells
alumnes matriculats en programes de llarga durada (Sensibilització, Bàsic, Aprofundiment,
Avançat, Introducció, Jo També, Joves i Adults) que compleixin els requisits que tot seguit
s’indiquen.
Aquestes reduccions seran vàlides per a tot el curs acadèmic, i podran gaudir-se en els cursos
següents prèvia sol·licitud i acreditació dels requisits que tot seguit es relacionen, en el moment
de formalitzar la inscripció. Les reduccions s’aplicaran a partir del mes següent a aquell en el
que hagin estat concedides.
Els llindars màxims d’ingressos, calculats d’acord amb el que s’indica en els apartats següents,
per gaudir de les reduccions són els següents:
Membres unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8

Ingressos màxims
17.377,00 €
22.820,00 €
27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €
37.576,00 €
40.882,00 €

A partir del 8è. membre de la unitat familiar, s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre
computable de la unitat familiar.
Tindrà el mateix efecte excloent que els llindars màxims d’ingressos, l’existència d’activitats
econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la unitat familiar per les quals
hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.000,00 euros.
Les reduccions aplicables variaran en funció del nombre de membres de la unitat familiar i dels
ingressos de la mateixa, d’acord amb els següents barems d’ingressos,
a) Percentatge de reducció:
70%
Membres
unitat familiar:
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50%
Ingressos
fins a:
8.689,00€
11.410,00€
13.535,00€
15.359,00€
17.121,00€
18.788,00€
20.441,00€
22.082,00€
23.723,00€

30%
Ingressos
De
fins a
8.690,00€
11.411,00€
13.536,00€
15.360,00€
17.122,00€
18.789,00€
20.442,00€
22.083,00€
23.724,00€

12.164,00€
15.974,00€
18.948,00€
21.502,00€
23.969,00€
26.303,00€
28.617,00€
30.915,00€
33.212,00€

Ingressos
De
fins a
12.165,00€
15.975,00€
18.949,00€
21.503,00€
23.970,00€
26.304,00€
28.618,00€
30.916,00€
33.213,00€

17.377,00€
22.820,00€
27.069,00€
30.717,00€
34.241,00€
37.576,00€
40.882,00€
44.164,00€
47.446,00€

* Un cop determinat el percentatge de reducció aplicable en funció del tram assignat segons els ingressos familiars
(ajustats a la baixa si hi ha més d’un germà matriculat al centre, persones amb discapacitats a la família, o es tracta de
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famílies nombroses o monoparentals), es farà un salt de tram, al immediatament inferior, si el beneficiari de la reducció
té un infant en acolliment.

b) La base de càlcul per determinar el percentatge de reducció és la renda familiar disponible
de la unitat familiar.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant
l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de la inscripció al centre. Per
calcular la renda disponible es sumarà la base imposable general amb la base imposable de
l’estalvi de la declaració de l’IRPF, excloent els saldos negatius de pèrdues i guanys
patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de
capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi corresponent a exercicis anteriors.
D’aquest resultat, se n’ha de restar la quota resultant de l’autoliquidació.
En els casos de membres de la unitat familiar que obtinguin ingressos però no hagin presentat
declaració de l’IRPF, hauran de presentar un certificat d’imputacions emès per l’AEAT i la renda
disponible es calcularà com s’ha assenyalat a l’apartat anterior, restant en aquest cas els
pagaments a compte efectuats en no haver estat presentada l’autoliquidació.
Sobre aquest càlcul dels ingressos familiars s’aplicaran els següents factors correctors:
- Si hi ha més d’un/a germà/na matriculat/da al centre, es deduiran 1.000,00 euros, dels
ingressos anuals computats, per cada germà/na.
- Si es tracta d’una família nombrosa es deduiran 750,00 euros, dels ingressos anuals
computats, per cada fill.
- Si es tracta d’una família monoparental, es deduiran 1.500,00 euros dels ingressos anuals
computats, per cada fill.
- Si algun membre de la unitat familiar és discapacitat, es deduiran 3.000,00 euros dels
ingressos anuals computats, per cada membre afectat.
c) Als efectes de càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:
- L’alumne que sol·licita la reducció
- El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumne. En cas de divorci o separació legal, no és
membre computable aquell/a ex-cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però tanmateix sí serà
membre computable el/la nou/va cònjuge o unit per anàloga relació, així com les seves rendes.
- Germans i germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar a 31
de desembre de l’any anterior (aquests ingressos computen al 50%).
- Germans i germanes majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial (aquests
ingressos computen al 50%).
- Ascendents (diferents del pare o la mare) que justifiquin la seva residència en el mateix
domicili de la unitat familiar (els seus ingressos computen al 50%)
d) Les sol·licituds d’aquestes reduccions s’hauran de presentar a l’OMAP o a l’Escola de
Música, i caldrà adjuntar l’original i fotocòpia de la següent documentació:
- Autorització de consulta de dades fiscals, o en cas que per raons tècniques no fos possible,
declaració anual de l’IRPF (amb segell de l’entitat bancària o certificat de presentació per
internet), o certificat d’imputacions de l’Agència Tributària corresponents al darrer exercici fiscal
liquidat.
- En tots els casos, si procedeix:
a) Certificat que acrediti la discapacitat del/s membre/s del nucli familiar i el grau de
discapacitat.
b) Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
c) Sentència o conveni de separació o divorci.
d) Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
e) En el cas que la família estigui atesa pels Serveis Socials, persona i centre que els està
atenent (se sol·licitarà informe i valoració directament als Serveis Socials).
Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents
que puguin justificar la seva situació. No s’acceptaran declaracions jurades ni justificacions de
despeses.
e) La Direcció del Centre revisarà les sol·licituds i la documentació presentada, comprovarà
que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que s’ha aportat la documentació
requerida.
f) La Direcció del Centre aplicarà els barems recollits en aquestes normes de gestió a les
sol·licituds presentades, i elevarà a l’òrgan competent la proposta de resolució.
g) No es podran gaudir d’altres bonificacions, ajuts o subvencions pel mateix concepte, atorgats
per altres administracions públiques o ens públics o privats.
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h) Casos extraordinaris: aquelles famílies les quals, un cop iniciat el curs, experimentin un canvi
(atur, divorci, etc.) que els impedeixi donar continuïtat als estudis musicals dels seus/ves
fills/es, i que no puguin acreditar de manera immediata els requisits econòmics establerts als
apartats anteriors, podran fer una sol·licitud extraordinària, la qual serà examinada per una
comissió del Consell Escolar, formada per dos representants de l’Equip Directiu del Centre i
dos representants de les famílies. La família interessada haurà de facilitar a la comissió la
documentació que se li requereixi per tal d’acreditar la seva situació econòmica. En cap cas,
podran gaudir d’aquestes reduccions les famílies que durant els darrer exercici fiscal hagin
sobrepassat els 155.000 euros de facturació per activitats econòmiques. La comissió valorarà
aquestes sol·licituds extraordinàries i elevarà una proposta de resolució al Consell Escolar del
Centre, i aquest a l’òrgan competent.
2. Tota persona que vulgui rebre la prestació d'activitats culturals i de temps lliure abonarà els
drets resultants d'aplicar els imports del preu que correspongui a l'hora de formalitzar la
inscripció, o per mesos, o en el moment de sol·licitar la prestació del servei, segons els casos.
3. Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a
referència les darreres declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques
presentades, de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas declaració jurada
dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar.
S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquest preu públic, la definida com a tal als efectes
de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, incloent les parelles de fet.
4. Els preus públics corresponents a la programació de teatre, música i dansa es veuran
incrementats en una comissió, establerta per l'entitat financera, si les entrades han estat
adquirides a través dels canals de venda de Tel·Entrada de Caixa Catalunya (Internet, telèfon i
oficines de Caixa Catalunya). Aquest increment no es produirà si l'usuari compra les entrades a
la taquilla de Can Massallera.
5. Els titulars del carnet de Parelles Culturals es beneficiaran de descomptes en les següents
activitats culturals: Festival Altaveu (15% dte.), Programació de Teatre i Dansa (20%dte.) i
Festa Major (25%dte. Es podran beneficiar d'aquests descomptes el titular del carnet i un
màxim de 3 acompanyants.
6. En virtut del conveni de col·laboració amb l'Atrium Viladecans, tots els ciutadans que
acreditin la seva residència a Viladecans es podran beneficiar d'un 20% de descompte en la
programació de teatre i dansa, objecte del conveni.
7. Respecte al curs de monitors/es i als cursos de 50 hores recollits a l'apartat 11.Formació per
a Joves, gaudiran d'una reducció del 50% de la tarifa per a persones empadronades a Sant
Boi, les persones empadronades al municipi que siguin membres de famílies nombroses i/o
monoparentals i aquelles persones que estiguin en situació d'atur i percebin subsidi econòmic.
Així mateix, gaudiran d'una reducció del 75% de la tarifa les persones empadronades al
municipi que estiguin en situació d'atur i no percebin subsidi econòmic.
8. Gaudiran d'una reducció del 50% del preus per inscripcions als seminaris/tallers del Centre
d'Art, recollits al punt 1.7, aquells alumnes que facin activitats no gratuïtes a Can CastellsCentre d'Art, l'entitat Afoboi, els titulars del Carnet Jove, persones jubilades i persones en
situació d'atur.
9. Per justificar la condició de família nombrosa i/o monoparental caldrà aportar el carnet
expedit per la Generalitat de Catalunya.
10. Per justificar que es troba en situació d'atur caldrà aportar el certificat emès per l'oficina de
Treball de la Generalitat on es justifiqui aquesta situació i si es percep subsidi econòmic o no.
11. Es retornarà el preu corresponent a la inscripció al curs de Formació de Manipuladors
d'aliments, quan es sol·liciti la cancel·lació de la inscripció per escrit, mitjançant sol·licitud
adreçada a l'Ajuntament, com a mínim amb una setmana d'antelació a l'inici del curs. Si la
cancel·lació es sol·licita amb abans de 48 hores de l'inici del curs, només es retornarà el 80%

257

Preus Públics 2016

del preu abonat. No procedirà cap devolució, en els casos en que es presentin les sol·licituds
amb posterioritat als terminis indicats.

SERVEIS I ACTIVITATS DEL MUSEU I DE L'ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT
DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES DEL FONS DEL MUSEU:
Per imatge: ........................................................................................................31,20 euros
(Gratuït en cas d'estudis i recerca)
REALITZACIO DE FOTOGRAFIES DE PECES DEL MUSEU:
Drets de reproducció de les peces: ...................................................................31,20 euros
(gratuït en cas d'estudis i recerca)
PRODUCTES:
Tarifa A: ................................................. 0,50 euros
Tarifa B: .................................................1,00 euros
Tarifa C: .................................................2,00 euros
Tarifa D: .................................................3,20 euros
Tarifa E: ................................................. 5,20 euros
Tarifa F: ................................................. 7,20 euros
Tarifa G: .................................................9,40 euros
Tarifa H: ...............................................11,40 euros
Tarifa I: ................................................13,60 euros
Tarifa J: ................................................15,60 euros
Tarifa K: ...............................................18,80 euros
Tarifa L: ...............................................20,80 euros
Tarifa M: ..............................................26,00 euros
Tarifa N: ...............................................31,20 euros
Tarifa O: ...............................................36,40 euros
* Segons catàleg de productes disponible als museus.
PUBLICACIONS:
Tarifa A: .................................................1,00 euros
Tarifa B: .................................................3,10 euros
Tarifa C: .................................................5,10 euros
Tarifa D:................................................. 7,10 euros
Tarifa E: .................................................9,20 euros
Tarifa F: ...............................................12,20 euros
Tarifa G: ...............................................15,30 euros
Tarifa H: ...............................................18,40 euros
Tarifa I: ................................................20,40 euros
* Segons catàleg de publicacions disponible als museus.
* Reduccions, fins al 50%, per descomptes especials, campanyes de promoció i descomptes a
llibreries.
MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT
VISITA GENERAL
- Can Barraquer:
Visita general per a tots els públics (lliure sense monitor): .........................2,00 euros
* Gratuïta: menors de 12 anys i majors de 65 anys. Membres de l’ICOM, de l'Associació de
Museòlegs de Catalunya o d'altres grups professionals relacionats amb el patrimoni cultural,
personal docent i persones en situació d'atur. Dia internacional dels Museus (18 de maig) i el
primer diumenge de cada mes.
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* Reducció del 50%: estudiants, membres d’entitats culturals i d’associacions socioculturals i
professionals, persones amb el carnet de biblioteques municipals (DIBA)
- Termes Romanes: .............................................................................................1,00 euros
- Torre de Benviure: ............................................................................................1,00 euros
Ticket general (accés a tots tres espais museístics): ..........................................2,00 euros

PASSEJADES PER SANT BOI DE LLOBREGAT. HISTÒRIES I PAISATGES:
A (dues hores) Preu per persona: ....................................................................... 3,20 euros
A (dues hores)Cost mínim per grup (màxim 20 persones): ..............................52,00 euros
B (tres hores) Preu per persona.........................................................................: 4,20 euros
B (tres hores)Cost mínim per grup (màxim 20 persones): ................................70,80 euros
- Passejades Escolars (passejada romana i medieval): .................................130,10 euros
- Passejades Escolars (passejada romana i medieval) (per escoles de Sant Boi):76,00 euros

TALLERS DIDACTICS:
Tipus A.
Preu per alumne i Taller: ..............................................................................3,20 euros
Cost mínim per grup: .................................................................................. 53,00 euros
Tipus B.
Preu per alumne i Taller: ..............................................................................5,20 euros
Cost mínim per grup: .................................................................................. 88,40 euros
Tipus C.
Preu per alumne i Taller: .............................................................................. 6,20 euros
Cost mínim per grup: ................................................................................106,10 euros
Tipus D.
Preu per alumne i Taller: ..............................................................................7,20 euros
Cost mínim per grup: ................................................................................123,80 euros
Tipus E.
Preu per alumne i Taller: ..............................................................................9,40 euros
Cost mínim per grup: ................................................................................159,20 euros
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Preus per persona i activitat:
- Tipus A .................................................1,00 euros
- Tipus B .................................................2,00 euros
- Tipus C .................................................3,20 euros
- Tipus D .................................................5,20 euros
- Tipus E .................................................7,20 euros
- Tipus F .................................................9,40 euros
- Tipus G...............................................11,40 euros
- Tipus H ...............................................13,60 euros

MUSEU DE SANT BOI.
TERMES ROMANES I CAN TORRENTS:
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VISITES COMENTADES PER ESCOLES:
Visita comentada a les Termes Romanes i a Can Torrents per a públic escolar organitzades per
a grups de 25 alumnes màxim.
Preu per alumne: ............................................... 1,50 euros
Cost mínim per grup: ....................................... 31,20 euros
Visites gratuïtes per a escoles de Sant Boi
VISITES COMENTADES PER A PÚBLIC NO ESCOLAR:
Visita comentada a les Termes Romanes per a públic no escolar, organitzades per a grups de
20 persones màxim.
Preu per persona: .............................................. 2,00 euros
Cost mínim per grup: ....................................... 36,40 euros

CAN BARRAQUER:
VISITES COMENTADES PER ESCOLES:
Visita comentada al Museu de Sant Boi. Can Barraquer per a públic escolar organitzades per a
grups de 25 alumnes màxim.
Preu per persona: .............................................. 2,70 euros
Cost mínim per grup: ....................................... 44,30 euros
VISITES COMENTADES PER A PÚBLIC NO ESCOLAR:
Visita comentada al Museu de Sant Boi. Can Barraquer, per a públic no escolar organitzades
per a grups de 20 persones màxim.
Preu per persona: .............................................. 4,20 euros
Cost mínim per grup: ....................................... 70,80 euros

TORRE DE BENVIURE :
VISITES COMENTADES PER ESCOLES:
Visita comentada a la Torre de Benviure per a públic escolar organitzades per a grups de 25
alumnes màxim.
Preu per alumne: ............................................... 1,50 euros
Cost mínim per grup:3 ........................................ 1,20 euros
Visites gratuïtes per a escoles de Sant Boi
VISITES COMENTADES PER A PÚBLIC NO ESCOLAR:
Visita comentada a la Torre de Benviure per a públic no escolar, organitzades per a grups de
20 persones màxim.
Preu per persona: .............................................. 2,00 euros
Cost mínim per grup: ....................................... 36,40 euros

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
SERVEIS REPROGRÀFICS
Serveis reprogràfics (Fotocòpies)
Documentació original DIN A4:.................................................. 0,30 euros
Bibliografia i materials auxiliars DIN A4:.................................... 0,10 euros
Bibliografia i materials auxiliars DIN A3:.................................... 0,20 euros
Servei de digitalització d'originals (documents i fotografies)
CD verge: .................................................................................. 1,00 euros
DVD verge: ............................................................................... 1,50 euros
Digitalització fotogràfica d'un document (fins a DIN A3 estricte): ... 1,90 euros
Servei d'impressió de materials digitalitzats (documents i fotografies)
Format DIN A4 (Paper normal):................................................. 0,60 euros
Format DIN A3 (Paper normal):................................................. 1,30 euros
Format DIN A4 (Paper fotogràfic): ............................................ 3,30 euros
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Format DIN A3 (Paper fotogràfic): ............................................ 6,50 euros
Serveis reprogràfics (fotografies B/N)
Duplicats de 10 x 15 cm: .......................................................... 1,00 euros
Duplicats de 13 x 18 cm: .......................................................... 1,90 euros
Duplicats de 15 x 20 cm: .......................................................... 3,00 euros
Duplicats de 18 x 24 cm: .......................................................... 3,90 euros
Duplicats de 20 x 30 cm: .......................................................... 5,20 euros
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