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1.  LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 

 
PREUS CURS 2022-2023 

 
 CURS ESCOLAR, de setembre a juny i0 i i1 i2 

a. ESCOLARITZACIÓ, de 9 a 12 i de 15 a 17 hores 193,00 € / Mes Exempt 
b. SERVEI DE MENJADOR, de 12 a 15 hores  
 - Servei fis 6,30 € / Dia 
 - Servei esporàdic 6,90 € / Dia 

c. SERVEI D’ACOLLIDA, de 8 a 9 hores  

 - Servei fis 3,10 € / Hora 

 - Servei esporàdic 4,00 € / Hora 

 -   

 CASAL D’ESTIU, del 3 al 21 de juliol de 2023 Tots els nivells 
a. SERVEI DE CASAL, de 9 a 12 hores 83,00 € 
b. SERVEI DE MENJADOR, de 12 a 15 hores  
 - Servei fis 6,30 € / Dia 
 - Servei esporàdic 6,90 € / Dia 

c. SERVEI D’ACOLLIDA, de 8 a 9 hores  

 - Servei fis 3,10 € / Hora 

 - Servei esporàdic 4,00 € / Hora 

 
1) El preu total del servei d'escolarització es divideix en deu mensualitats (de 

setembre a juny) del mateix import, independentment dels dies lectius o festiu 
de cada mes.  

2) Abans d’iniciar el curs, a l’hora de fer efectiva la matriculació als nivells d’i0 i i1, 
serà requisit necessari presentar el rebut de pagament d’una mensualitat. 
Aquest pagament es considerarà la quota corresponent al mes de setembre 
(primer mes del curs escolar). Si es produeixen baixes un cop iniciat el curs, no 
es retornarà aquesta quota. 

3) Un cop iniciat el curs, si la matrícula a i0 i/o i1 es produeix durant els primers 
quinze dies del mes, serà requisit necessari presentar el rebut de pagament del 
mes corrent. Si aquesta matrícula es realitza durant la segona quinzena del mes, 
l’import del rebut que s’haurà de presentar serà del 50% del preu mensual 
estipulat. 

4) Les quotes es pagaran mitjançant transferència bancària els primers dies de 
cada mes. 

5) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el mes, 
a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l’import de la 
mensualitat. 

6) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar 
igualment la quota pel concepte d’escolaritat. 
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7) Un cop iniciat el curs, la manca de pagament de dos mensualitats comportarà 
la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d'exigir el seu 
pagament, a excepció dels infants d'alt risc d'exclusió social previ informe de 
Serveis socials i l'aprovació de part de l'òrgan corresponent de l’IMET. 

8) El servei de menjador i el servei d’acollida matinal es podran contractar com a 
servei fix o esporàdic. S’entén servei fix quan se’n fa ús un mínim de 3 dies a la 
setmana, sempre els mateixos, totes les setmanes del mes. 

9) En el cas del servei fix del menjador, les absències s’hauran de notificar i 
justificar el més aviat possible o, en tot cas, abans de les 9.30 hores. En aquests 
casos, no es cobrarà l’import del menú. A les absències no justificades o no 
notificades es cobrarà l’import del menú. 

10) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat per infants d’1 a 3 
anys, en cap cas pels infants d’i0. 

11) Només es podran inscriure al casal d’estiu els infants que estiguessin 
matriculats a les llars d’infants municipals el mes de juny de 2023. 

 
Bonificacions: 

a) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les següents condicions 
gaudiran d’una bonificació del 50% a les quotes: 

Llindar renda (a) 
Membres unitat 

familiar (b) 
16.000,00 € 1 
22.500,00 € 2 
29.600,00 € 3 
35.000,00 € 4 o mes 

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar  
(b) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants 

 

b) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i 
la Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició 
de la bonificació. 

Si a la unitat familiar (pares, mares i descendents) hi ha alguna persona amb 
discapacitat reconeguda pel Departament de treball, afers socials i famílies, el 
nombre de membres de la mateixa augmentarà en una persona. 

c) La persona sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no hauran de 
posseir cap altre immoble al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu 
propietari, ja sigui plenament o en participació indivisa. 

- No s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar 
posseeixen fins a dues places d’aparcament i/o un traster que siguin d’ús 
directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar. 
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- En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixen dos 
habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a 
cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell 
habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial. 

d) La persona sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar en la data de la 
sol·licitud de la bonificació no han de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, 
ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat. 

En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de pagament dels 
terminis del fraccionament. Igualment, s’han de trobar el corrent de les seves 
obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social. 

 

Com es pot tramitar: 

En línia https://www.imet.cat/tramits 

 al Servei de Tramitació Avançada: Requereix l'ús de certificat digital i 
signatura electrònica. 

Presencialment:  De dilluns a divendres de 9 a 13 hores i les tardes de dijous de 16 
a 18 hores. Heu de demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 814 
04 40, o enviant un correu electrònic a l'adreça info@imet.cat 

InfoIMET 

C. Unió, 81 
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2.  ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

 
A) ESPORTIU LA PISCINA 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual):   

1 dia setmana (P3, P4) ..................................................... 23,79 € 23,79 € 
1 dia setmana (P5) ............................................................ 23,79 € 16,50 € 
1 dia setmana (1er primària) ............................................. 17,04 € 8,52 € 
1 dia setmana (2on primària en endavant) ....................... 18,76 € 18,76 € 

  

Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ......... 30,30 € 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ....... 26,30 € 
Cursets adults 1 dia / setmana (preu no abonat) ............... 31,20 € 
Cursets adults 2 dies / setmana (preu no abonat) ............. 62,40 € 

  

Cursets d’estiu (juny a setembre): 3 
Curset petits ...................................................................... 37,44 € 
Curset infantils .................................................................. 30,60 € 
Curset adults ..................................................................... 40,66 € 

  

Natació extraescolar Nadons (import mensual) 
Fill 

Abonat 
No 

Abonat 
Nadons ................. ............................................................ 29,00 € 43,52 € 

  

Natació adaptada 
Preu per persona i 

trimestre 
Grup individual .................................................................... 161,99 € 
Grup doble .......................................................................... 90,71 € 
Grup triple .......................................................................... 62,10 € 
Grup quàdruple ................................................................... 46,57 € 

 

Aquests imports s’aplicaran als cursets d’estiu 2023 i cursets del curs 2023-2024 

amb inici setembre 2023 i finalització juny 2024. 

1.  Tarifa mensual per alumne 

2.  Tarifa mensual bonificada per alumne només per a empadronats a Vilanova i la 
Geltrú P5 i 1r de primària. 

3.  Tarifa curset d’1 setmana amb 5 sessions 
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B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 

Cursets natació (import mensual)  Abonat Fill abonat No abonat 
Petits 1 dia/setmana 8,47 € 27,48 33,69 
Infantils 1 dia/setmana 7,91 € 26,85 31,12 

    

Cursets natació Adults (import mensual) Abonat 
Abonat +65 

anys 
No abonat 

Adults 1 dia/setmana (Euros/Mes)      24,20 €  19,47 € 31,20 € 
Adults 2 dies/setmana (Euros/Mes)      48,40 €  38,94 € 62,40 € 

    

NATACIÓ EXTRAESCOLAR NADONS  
(import mensual)  

Fill abonat No abonat 

Nadons  29,00 43,52 
    

Natació adaptada Preu per persona i trimestre 
Grup individual .............................................. 161,99 € 
Grup doble .................................................... 90,71 € 
Grup triple ..................................................... 62,10 € 
Grup quàdruple ............................................. 46,57 € 

 
Totes les tarifes indicades són per persona. 

 
Aquests imports s’aplicaran als cursets d’estiu 2023 i cursets del curs 2023-2024 

amb inici setembre 2023 i finalització juny 2024. 

 
Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 

- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 2 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 17 anys. 
- Adults: els de 18 o més anys. 
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3.  UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL PARC DEL GARRAF I CMES 
 

 

ABONAMENTS CEM PARC DEL GARRAF  I CMES ESPORTIU LA PISCINA 

Quotes 
Matrícula 

(1) 
Tot el dia 

Matins i 
caps de 
setmana 

Migdia (2) 

Adults 58,13 €  53,90 €  44,90 €  44,90 €  
Infantils 52,82 €  30,00 €  --- --- 
Jove 25 58,13 €   44,90 €  --- --- 
Majors de 65 anys 52,82 €  42,00 €  33,00 €  --- 
Pensionistes 52,82 €  48,00 €  37,00 €  --- 
Bonus aturats + 1 any 29,07 €  26,95 € 22,45 € --- 
Tarifa Plana Cap de família 58,13 €     118,00 € --- --- 
Segon familiar major de 16 anys 58,13 € 0,00 € --- --- 
Tercer familiar major de 16 anys 31,58 € 0,00 € --- --- 
Quota Empreses 58,13 €  37,00 €  --- --- 
Quota Agents Policials 58,13 €  37,00 €  --- --- 
Policia Local VNG (*) --- 10,00 € --- --- 
Quota aturat 58,13 €  40,00 € --- --- 
Pàdel Adult (4) 58,13 €  31,00 € --- --- 
Pàdel Infantil (4) 58,13 €  12,60 € --- --- 
Pàdel Col·lectiu (4) 58,13 €  20,00 € --- --- 
Pàdel Cap de Família (4) 58,13 €  62,00 € --- --- 
Pàdel  Família (4) 58,13 €  0,00 € --- --- 
Pàdel Parelles (4) 58,13 €  48,00 € --- --- 
Pàdel Parelles 2on Familiar (4) 58,13 €  0,00 € --- --- 
Baixa temporal ---      12,45 €  --- --- 
     
Quotes a extingir (3): Tot el dia Matins Vespre Migdia 

Low Cost --- 43,00 €  43,00 €  43,00 €  
Antics + 60 anys 22,80 €  --- --- --- 
Antics 36,00 €  --- --- --- 
Natació 2009-2012 36,00 €  --- --- --- 
Jove (16 a 29 anys) 44,90 €  --- --- --- 
Majors de 60 anys 42,00 €  33,00 €  --- --- 
     

(1) La matrícula a satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família, i només és 
satisfà al moment de donar-se d’alta. 

(2) Tarifa aplicable només al C.E.M. ESPORTIU la PISCINA amb ús exclusiu del C.E.M. 
ESPORTIU la PISCINA 

(3) Aquestes modalitats d’abonaments no són accessibles (Matrícula no accessible) a noves 
persones i s’extingiran en el moment que no existeixi cap persona antiga abonada en la 
modalitat d’abonament. 

(4) Aquests imports són la part corresponent de la quota que s’abona al Parc del Garraf. 
(*) Preus Conveni 

 
Sobre les tarifes indicades es podran aplicar reduccions de fins al 100% en campanyes 
de captació d’abonats. 
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ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS 

Entrades i altres serveis (1) (2) 
Adults Entrada Instal·lació 8,20 €    8,20 €  
Infantils Entrada Instal·lació 4,00 €  4,00 €  
Menors 5 anys Gratuït Gratuït 
Lloguer d’armariets, per mes 5,12 €  5,12 €  
Lloguer d’armariets, dipòsit 11,77 €  11,77 €  
Lloguer de tovallola 1,50 €  1,50 €  
Lloguer de tovallola, per mes 13,00 €  13,00 €  
3D 10,87 €  10,87 €  
Reposició carnet 6,00 €  6,00 €  
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’ 36,89 €  36,89 €  
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’ 46,12 €  46,12 €  
Despeses rebut retornat 1,98 €  1,98 €  
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP 58,00 €  58,00 €  
Pilates, preu abonat per sessió de 60’ 44,30 €  44,30 € 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’ 54,09 €   54,09 € 
Petit parc, nen abonat, per tarda --- 1,00 €  
Petit parc, fill/filla abonat, per hora --- 1,00 €  
Petit parc, nen no abonat, per hora ---   2,00 €  

(1) C.E.M. ESPORTIU la PISCINA 
(2) C.E.M. PARC del GARRAF  

 
 
 
CLUB PÀDEL VILANOVA 

QUOTES ABONATS I PISTES 
Abonament 

pàdel 
Sense IVA 

Abonament Kids Academy 10,89 € 9,00 € 
Abonament Cheap 16,39 € 13,55 € 
Abonament Infantil 21,45 € 17,73 € 
Abonament Senior 32,89 € 27,18 € 
Abonament Parell 57,20 € 47,27 € 
Abonament Familiar Monoparental 51,70 € 42,73 € 
Abonament Familiar 75,90 € 62,73 € 
Abonament Col·lectiu 29,59 € 24,45 € 

 
PREU LLOGUER DE PISTES 

HORA VALL 
Abonat 
pàdel 

Sense 
IVA 

Abonat 
parc 

Sense 
IVA 

No 
Abonat  

Sense 
IVA 

Preu per persona i partit de 75’ 1,20 € 0,99 € 3,00 € 2,48 € 3,90 € 3,22 € 
 

PREU LLOGUER DE 
PISTES HORA 

PUNTA 

Abonat 
pàdel 

Sense 
IVA 

Abonat 
cheap i 
cheap 
bàsic 

Sense 
IVA 

Abonat 
parc 

Sense 
IVA 

No 
Abonat  

Sense 
IVA 

 2,40 € 1,98 € 5,40 € 4,46 € 5,90 € 4,88 € 6,90 € 5,70 € 
 

PREU LLOGUER LLUM Abonat pàdel Sense IVA No Abonat  Sense IVA 
Preu per persona i partit de 75’ 1,00 € 0,83 € 1,00 € 0,83 € 
Preu per pista i partit de 75’ 4,00 € 3,31 € 4,00 € 3,31 € 
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Preus Padel Academy Vilanova     
Classes Infantils Preu mensual 
Base – 6 alumnes Abonat pàdel Sense IVA No Abonat  Sense IVA 

Un dia per setmana 45,07 € 37,25 € 48,25 € 39,87 € 
Dos dies per setmana 85,63 € 70,77 € 91,66 € 75,75 € 

Tecnificació – 4 alumnes Abonat pàdel Sense IVA No Abonat Sense IVA 
Un dia per setmana 55,44 € 45,82 € 59,36 € 49,06 € 
Dos dies per setmana 105,34 € 87,06 € 112,76 € 93,19 € 
Inclou vacances i festius. Sessions 60’     

 

 
De dilluns a divendres de 9-16.30h 

Dissabtes 9-14h 
De dilluns a divendres a partir 16.30h 

Classes individuals Abonat 
Sense 

IVA 
No 

Abonat 
Sense 

IVA 
No 

Abonat 
Sense 

IVA 
No 

Abonat 
Sense 

IVA 
Classes Individuals  
1 persona Sessions 60’ 

143,08 € 118,25 € 153,16 € 126,58 € 155,01 € 128,11 € 165,92 € 137,12 € 

Classes Parella  
2 persones Sessions 60’ 
(Imports per alumne) 

77,51 € 64,05 € 82,96 € 68,56 € 89,42 € 73,90 € 95,72 € 79,11 € 

Classes Adults  
3 persones. Sessions 60’ 
(Imports per alumne) 

53,66 € 44,35 € 57,43 € 47,46 € 65,58 € 54,20 € 70,20 € 58,01 € 

Classes Adults  
3 persones. Sessions 60’ 
(Imports per alumne) 

41,73 € 34,49 € 44,68 € 36,92 € 53,66 € 44,34 € 57,42 € 47,46 € 
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4.  LLOGUER DE LA UNITAT MÒBIL DE CANAL BLAU INFORMACIÓ 
 

 
 Euros. 
A) Quota lloguer, per dia …………………………………. 729,00 
  
B) Quota lloguer, per hora diürna:  

Dies feiners ……………………………………………. 186,35 
Dies festius i caps de setmana ……………………… 211,15 

  
     Quota lloguer, per hora nocturna:  

Dies feiners ……………………………………………. 206,05 
Dies festius i caps de setmana ……………………… 238,20 

 
La quota a satisfer estarà composada per la suma de les quantitats de l’apartats 
A, mes la corresponent, segons el tipus de dia i hora, de l’apartat B. 
 
El material addicional que no consti en la relació d’equipament de la unitat mòbil 
anirà a càrrec del contractant. 
 
El lloguer de la unitat mòbil s’efectua amb 2 tècnics/ques que supervisaran el 
muntatge.  
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5.  NEÀPOLIS 
 
 

Equipaments i Serveis: 
 
Neàpolis ofereix els següents equipaments i serveis:  
1.-  Utilització de l’Auditori. 
2.-  Utilització del Plató. 
3.-  Utilització d’altres espais. 
4.-  Utilització espai Emprenedors. 
5.-  Viver d’empreses Crea&Co 
6.- Cessió Boxs empresarials 
7.-  Utilització de l’aparcament de l’edifici. 
8.- Allotjaments en el Centre de processat de dades. 
9.-  Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior. 
10.- Plataforma del coneixement 
 
 

1- AUDITORI 

Auditori amb graderia inclinada i en un sol espai. Preparat per a la realització de 
conferències, presentacions, cinema, etc. Pantalla 5m, pati de butaques numerades. 
Escenari de 7,14m x 2,65m. Sala amb terra de parquet amb un fòrum de 200 persones amb 
4 places per minusvàlids. 

L'auditori disposa d'un tècnic responsable de luminotècnia i so, i compta amb un camerino. 

Lloguer auditori 1/2 Dia 1 Dia 
Empreses 541,60 € 974,10 € 
ESAL (Entitat sense afany de lucre) 325,40 € 541,60 € 
Ajuntament 189,70 € 325,40 € 

Altres serveis 1/2 Dia 1 Dia 
Personal tècnic (OBLIGATORI), mínim 4 hores 100,00 € 200,00 € 
Cabina traducció simultània 108,10 € 108,10 € 
Neteja Auditori 66,00 € 66,00 € 

 

Condicions d’utilització: 

- El cost del personal tècnic que requereixi la utilització de l'auditori es facturarà a part. 
- El Servei de traducció i els receptors no estan inclosos en el preu i es contracta a part. 
- Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent. 
 
 
Descomptes: 

En funció dels dies contractats, per empreses i (ESAL): 

Període Descompte 
2 Dies 5% 

3 Dies 10% 

4 Dies 15% 
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5 Dies o més 20% 
 
 
2.- PLATÓ 

En el Plató de Neàpolis és on es roden els programes de Canal Blau. Disposa de tots els 
equips de rodatge, càmeres, luminotècnia i altres recursos necessaris. 

També es pot llogar com a sala, aportant un ambient exclusiu i diferent en càterings, 
presentacions, trobades... 

Els preus varien segons les necessitats. 

Lloguer Plató per rodatges 1/2 Dia 1 Dia 
Dia rodatge  380,00 € 650,00 € 
Dia de preparació i desmuntatge  380,00 € 542,00 € 
KW 0,64 € 0,64 € 
Neteja plató 109,70 € 109,70 € 

Lloguer Plató com a Sala 1/2 Dia 1 Dia 
Per activitats que no siguin rodatges 200,00 € 300,00 € 
Neteja Auditori 66,00 € 66,00 € 

Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent  
 

Descomptes: 

En funció dels dies contractats, per empreses i (ESAL): 

Període Descompte 
2 Dies 5% 

3 Dies 10% 

4 Dies 15% 

5 Dies o més 20% 
 
 
3- ALTRES ESPAIS 

 Usuaris Fixes Usuaris Ocasionals 
 1 h. ½ dia 1 dia 1 h. ½ dia 1 dia 

AVANT SALA CREA&CO 16,00 45,00 77,00 32,00 95,00 154,00 

AVANT SALA 2a PLANTA 11,25 31,5 54,05 22,5 63 108,10 

MIRADOR NEÀPOLIS       

- Empreses   108,00 190,00  216,25 379,45 

- Esal (entitat sense afany de lucre)   65,00 114,00  129,55 227,45 

- Ajuntament      76,00 140,75 

SALES DE REUNIONS  10,00 31,00 51,00 20,00 61,20 102,00 

SALA FORMACIÓ 12,50 35,00 60,00 25,00 70,00 120,00 
Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent  
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Descomptes per usuaris fixes, en funció dels dies contractats, per a empreses externes i 
Esal: 

Període Descompte 
2 dies 5% 
3 dies 10% 
4 dies 15% 
5 dies o més 20% 

 
 
4- ESPAI EMPRENEDORS 

A) Taula COWORK Usuaris fixes  

Primer any .................................................................................... 127,50 € 

Segon Any .................................................................................... 153,00 € 

Tercer Any .................................................................................... 178,50 € 
  

B) Taula COWORK Usuaris ocasionals  
Bonus 25H ................................................................................... 30,00 € 
Bonus 5 dies ................................................................................ 50,00 € 
Bonus 1 dia .................................................................................. 15,00 € 
Bonus 1H ..................................................................................... 8,00 € 

 
La quota inclou els serveis Espai cowork (una taula i cadira per projecte), sales de 
reunions, accés a Internet, serveis de recepció, correspondència i paqueteria, 
seguretat, directori d’empreses dinàmic, domiciliació comercial, accés a tots els 
esdeveniments gratuïts organitzats a Neàpolis, accés a la xarxa interna  i plataforma 
online. 

 
C) Domiciliació social ...................................................................... 40,80 € 

Serveis que inclou:  
- Recepció i avís correu i missatgeria.  
- 3h al mes gratuïtes de reserva de les sales reunions (prèvia reserva).  
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a Neàpolis.  
- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online.  

  
D) Impressions  

B/N .................................................................................................... 0,04 € 
Color ................................................................................................. 0,14 € 
  

E) Contractació pack extra d’Internet  
La contractació d’una connexió exclusiva a internet, diferent de la 
compartida que ja inclou el lloguer d’espais, es facturarà al preu de 
10,00 € per cada Megabit garantit i simètric que es contracti. 
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Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent  
 
 
5 - VIVER D’EMPRESES CREA&CO 

Despatxos  destinats  a  coworkers  que  necessiten créixer i disposar d’un espai individual 
durant tres anys inicials revisables anualment.     

En el preu està inclòs la part proporcional de les despeses comuns de l’edifici (Vigilància, 
consergeria, neteja, etc., i el cost dels consums elèctrics de cada espai), així com tots els 
serveis d’acompanyament,  assessorament i formació que inclou el cowork. 
 
 
Espais planta baixa: 
 

Despatx M2 Primer any Segon any Tercer any 
1 13,71 260,00 € 285,00 € 315,00 € 
2 14,48 270,00 € 300,00 € 325,00 € 
3 15,17 285,00 € 315,00 € 345,00 € 
4 13,30 250,00 € 275,00 € 300,00 € 
5 15,26 290,00 € 320,00 € 350,00 € 
6 17,73 335,00 € 370,00 € 405,00 € 

 
 
6 - CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS 

Espais cedits a empreses de component tecnològic i creatiu, que no provenen del cowork 
amb contractes mínim bianuals. 

 Euros M2/Mes 
Cessió espai + despeses comuns 11,15 
Consums elèctrics propis 1,50 

          

Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de l’edifici com ara 
neteja i consum elèctric. 

 
 
7- APARCAMENT 

Segons utilitari i període Usuaris Fixes Externs 
 Sense IVA Sense IVA Amb IVA 
Cotxe 24H 41,32 € 51,86 € 62,75 € 
2 Cotxes 33,05 € --- --- 
Moto 12,71 € 21,08 € 25,50 € 

Bonus    
50 hores 13,00 € --- --- 
100 hores 21,00 € --- --- 
150 hores 28,81 € 37,93 € 45,90 € 
180 hores 32,21 € 42,15 € 51,00 € 
220 hores 35,95 € 46,36 € 56,10 € 



 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2023 (PREUS PRIVATS)  15 
 
 
 
 
 

Rotació, per hora 0,85 € 1,70 € 2,06 € 
Usuaris puntuals (tickets amb IVA inclòs)    

1 dia 5,00 €   
1 setmana 18,00 €   
1 mes 50,00 €   
Dia addicional 2,60 €   

 
 
8- ALLOTJAMENTS EN EL CENTRE DE PROCESSAT DE DADES 

Concepte Preu Alta Preu mes 
1 Armari rack 47 u 408,00 € 420,25 € 
1/2 Armari rack 23 u 224,40 € 231,15 € 
Rack compartit, per cada u fins a 9 25,50 € 26,50 € 
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una 14,30 € 15,30 € 
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una 10,20 € 11,20 € 
Gestió accesssos al node (1) 51,00 € 5,10 € 
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 hores) --- 420,25 € 
Accés acompanyat fora horari laborable (fins 8 hores) --- 630,35 € 
Consum elèctric, per cada kw/hora (2) --- 0,36 € 
Alta de consum elèctric per armari o 1/2 armari --- 158,10 € 

(1)  Aquest preu serà per persona autoritzada. 
Es podran donar d’alta un màxim de 10 tècnics per empresarials. En el cas de no 
llogar un armari rack sencer o mig, l’accés haurà de ser acompanyat 

(2)  En el consum elèctric s’imputa el cost de la dissipació del calor generat 
Es col·locarà per armari rack o 1/2 armari rack llogat un comptador IP per controlar els 
consums reals. 

El consum dels aparells en rack compartit es comptarà la suma de les potències indicades. 
Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent. 

 
 

El servei consta de: 
 

 Accés 7 x 24 
 Control de clima i temperatura 
 Control d’accessos 
 Càmera de videovigilància 
 Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
 Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 
 
9- ALLOTJAMENTS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE NEÀPOLIS I LA 

SEVA SALA TÈCNICA EXTERIOR 

Concepte Preu 
Antena en torre, per mes 52,55 € 
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels equips 
instal.lats, per kw/h 0,18 € 
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Obligatori en llogar un espai per antena a la torre (1)  
 - 1/2 Armari rack 21 U. (Opció 1), per mes 206,00 € 
 - 1/2 Armari rack 43 U. (Opció 2), per mes 412,00 € 

(1) Quan es llogui un espai per allotjar una antena a la torre de comunicacions de Neàpolis, 
caldrà llogar també, com a mínim, mig armari rack a la sala tècnica d’antenes. Aquest preu 
serà unitari per més d’una antena. Si es té més d’una antena, aquest preu només es 
cobrarà un cop. 

 
Si el client té llogat mig o un armari rack a la CPD de Neàpolis i no vol allotjar els seus 
equips a la sala tècnica exterior, no caldrà que llogui l’esmentat espai. En aquet cas haurà 
de pagar el lloguer de l’espai a la torre i el que li pertoqui a la CPD. 

 

El servei consta de: 
 

 Accés 7 x 24 
 Control de clima i temperatura 
 Control d’accessos 
 Càmera de videovigilància 
 Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
 Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 
 
10- PLATAFORMA DEL CONEIXEMENT 

Utilització de la Plataforma per emprenedors/es i organitzacions que estiguin interessades 
en fer servir la plataforma per difondre i desenvolupar els seus programes i accions 
formatives. 

Continguts interns 

En el cas dels continguts interns, impulsats per Neàpolis, la coordinació (gestió 
d’inscripcions, difusió, planificació i coordinació de continguts...) anirà a càrrec de 
Neàpolis, que s’encarregarà de cercar els professors adequats segons els interessos 
formatius. 

Honoraris per al professorat segons el tipus de contingut: 

Tipus de 
contingut 

Format 
Cost per a 
l’alumne 

Nombre 
alumnes 

Honoraris per 
al ponent 

Píndola formativa Webinar Gratuït De 5 a 50 60€/hora 

Taller formatiu 
Taller (2-10 hores) en 
una o més sessions 

Pagament 
De 5 a 24 75€/hora 

De 25 a 50 90€/hora 

Programa formatiu 
Curs (> 10 hores) en 

més d’una sessió 
Pagament 

De 5 a 24 75€/hora 

De 25 a 50 90€/hora 

Aquests honoraris inclouen la coordinació amb Neàpolis, la preparació dels continguts i 
l’execució de la acció formativa. 

En algun cas, el professorat dels continguts interns de Neàpolis poden ser els propis 
tècnics de l’entitat i estar emmarcada dintre de la tasca i horari laboral del treballador. 
En aquest cas, no hi haurà remuneració específica. 
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En base a aquests honoraris (i a altres despeses que es consideri adient incloure), 
es calcula el preu d’inscripció dels alumnes a l’activitat i el número mínim d’alumnes 
inscrits perquè l’activitat formativa sigui viable. En cas de no arribar a aquest nombre 
mínim d’alumnes es valorarà anul·lar i/o ajornar l’activitat. 

 

Continguts externs 

Tasques 
Tasques Preus per 
organitzacions amb 

ànim de lucre 

Tasques Preus per 
organitzacions sense 

ànim de lucre 

Cessió de la infraestructura tecnològica 150€ 75€ 

Gestió de les inscripcions 200€ 150€ 

Difusió i màrqueting 100€ Gratuït 
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6.  PÀRQUINGS 
 

 
 
1.- PÀRQUINGS GESTIONATS PER LA SOCIETAT VNG APARCAMENTS 

 
 Pàrquing Plaça Casernes: 
 

Rotació per minut  0,0420 € 
Cotxe 24h per mes 65,00 € 
Moto 24h per mes 38,00 € 
Cotxe 20-10 per mes 49,00 € 
Bonus 180h per mes 65,00 € 
Bonus 220h per mes 72,00 € 
Bonus 260h per mes 80,20 € 
Bicicleta rot per dia 0,50 € 
Bicicleta Ab per mes 5,00 € 
Bicicleta Ab trimestral 10,00 € 
Bicicleta Ab anual 30,00 € 

  
 Pàrquing Plaça Peixateria: 

 
Rotació per minut  0,0420 € 
Cotxe 24h per mes 65,00 € 
Moto 24h per mes 38,00 € 
Bicicleta rot per dia 0,50 € 
Bicicleta Ab per mes 5,00 € 
Bicicleta Ab trimestral 10,00 € 
Bicicleta Ab anual 30,00 € 

 
 Pàrquing Plaça Charlie Rivel: 

 
Rotació per minut  0,0420 € 
Cotxe 24h per mes 65,00 € 
Moto 24h per mes 38,00 € 
Cotxe 20-10 per mes 49,00 € 
Bonus 180h per mes 65,00 € 
Bonus 220h per mes 72,00 € 
Bonus 260h per mes 80,20 € 
Bicicleta rot per dia 0,50 € 
Bicicleta Ab per mes 5,00 € 
Bicicleta Ab trimestral 10,00 € 
Bicicleta Ab anual 30,00 € 

 
 
 

 
 
 
2.- PÀRQUING GESTIONAT PER LA SOCIETAT SABA 
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Pàrquing Plaça Soler Carbonell: 
 
La tarifa de rotació per minut té un preu base de 0,046203 €, IVA inclòs, per a l’any 2022. 
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7.  TRANSPORT  VIATGERS 
 
 

1) Bitllet transport urbà viatgers Euros 
 Bitllet senzill nens, de 0 a 16 anys .................................................... 1,65 
 T-10 Vilanova 7,65 
 T-Activa 4,10 
 T-Jove 5,10 
   

2) Bitllet Bus llançadora (Ronda Europa / Façana Marítima) Euros 
 Bitllet senzill nens, de 0 a 16 anys .................................................... Gratuït 
 Bitllet senzill majors de 16 anys ........................................................ 0,50 
 Bitllet anada i tornada majors de 16 anys ........................................ 1,00 
   

3) Bitllets Trenet turístic: Euros 
 - Bitllet senzill adult ......................................................................... 3,00 
 - Bitllet senzill infantil (de 3 a 12 anys) ............................................ 2,00 
 - Bitllet senzill nens 0 a 2 anys ........................................................ Gratuït 
 - Bitllet senzill 1 dia adult ................................................................ 5,00 
 - Bitllet senzill 1 dia infantil (de 3 a 12 anys) ................................... 3,50 

 
- Bitllet grup (a partir de 10 persones, només horari matí), per 

persona ....................................................................................... 1,50 
 - Abonament de 10 viatges ............................................................. 20,00 
   

4) Transport interurbà de viatgers 

 

Les persones amb possessió del carnet Actiu municipal podran adquirir títols de 
transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-Casual), de fins a tres zones del sistema 
tarifari, pel 65% del preu públic de la T-Casual de l’ATM. 

 

Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport només amb els 
operadors Cintoi bus SL(Monbus) i Empresa Plana SL, amb parada d’origen o 
destinació a Vilanova i la Geltrú. 

 L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció. 

 

Només s’expediran dos títols mensualment al mateix interessat. En casos 
excepcionals, i per motius sociosanitaris degudament justificats, la persona titular del 
Carnet Actiu podrà presentar una sol·licitud per tal de poder comprar més 
abonaments. 

   
5) Serveis d’auto-taxi Tarifa 1 Tarifa 2 
 Baixada de bandera 3,20 euros 4,05 euros 
 Quilòmetre recorregut 1,40 euros 1,75 euros 
 Hora d’espera 20,30 euros 25,40 euros 
 Suplements:  
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 Maletes .......................................................................................... 1,00 euros 
 Animals domèstics ......................................................................... 2,20 euros 
 Avís telefònic ................................................................................. 1,00 euros 

 
Vehicles de 7 o més places, amb 4 passatgers (incloent tots els 

passatgers) ............................................................................. 4,30 euros 
 Nits especials ................................................................................ 3,30 euros 
 Percepció mínima servei concertat radioemissora/app ................. 7,00 euros 

Tarifa 1: s’aplica en període diürn, de 8 a 20 hores dels dies laborables. 

Tarifa 2: s’aplica en període nocturn, de 20 a 8 hores i els dissabtes i festius. 

Dies festius locals (a part dels diumenges i festius oficials):  17 gener i 5 d’agost. 

Nits especials:  nit de Sant Joan (23-24 de juny), nit de Nadal (24 de desembre) i nit de Cap 
d’Any (31 de desembre). 
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8.  SERVEIS  FUNERARIS 
 

1. Fèretres per a adults 

Descripció Import 
Nº 5 / EPSILON 200 294,64 € 
Nº 8 / EPSILON 500 457,20 € 
R9 / EPSILON 531 / 532 457,20 € 
Nº 9 / EPSILON 612 660,40 € 
Nº 10 / VEGA 101 812,80 € 
Nº 10 / VEGA 111 914,40 € 
Nº 11 / VEGA 291 1.016,00 € 
Nº 11 / VEGA 230 1.117,60 € 
Nº 12 / VEGA 330/ 391 1.219,20 € 
Nº 13 / VEGA 410 1.320,80 € 
Nº 14 TEIDE 101 1.422,40 € 
Nº 14 TEIDE 191 1.473,20 € 
Nº 14 / TEIDE 150 1.625,60 € 
Nº 15 / TEIDE 200 /201 2.032,00 € 
Nº 15 / TEIDE 250 2.336,80 € 
Nº 16 / TEIDE 310/320 2.438,40 € 
Nº 16 / TEIDE 300 / 301 2.540,00 € 
Nº 16 / TEIDE 390 /391 2.844,80 € 
Nº 16 / TEIDE 350/ 400 2.997,20 € 
Nº 17 / PLATINUM 110 2.997,20 € 
Nº 18 / PLATINUM 200 5.080,00 € 
Nº19 / PLATINIUM 300 6.604,00 € 
Aïllant sanitari (*) 289,56 € 
Ornaments laics per fèretres 57,09 € 
Entapissats personalitzats en EPSILONS i VEGAS 355,60 € 
Entapissats personalitzats en TEIDES 100 i TEIDES 200 101,60 € 
(*) Aïllant sanitari: substitueix al zinc i vàlvula  

 

2. Embalatges 

Descripció Import 
Arpillera 126,22 € 
Caixa embalatge 266,81 € 

 

3. Fèretres per a infants 

Descripció Import 
Servei nº 21 128,02 € 
Servei nº 23 (alfa 100) 279,40 € 
Servei nº 25 (alfa 200) 684,78 € 
Servei nº27 (alfa 300) 1.424,43 € 
Aïllant sanitari (*) 289,56 € 
(*) Aïllant sanitari: substitueix al zinc i vàlvula  
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4. Serveis per cendres 

Descripció Import 
Reliquiari Cor daurat / plata 75,21 € 
Reliquiari Cor blau / groc / osset 75,21 € 
Reliquiari espelma Grècia 118,18 € 
Reliquiari estrella plata 75,21 € 
Reliquiari estrella daurada 75,21 € 
Reliquiari Cor fusta 58,68 € 
Reliquiari Grècia 54,55 € 
Reliquiari migjorn 54,55 € 
Reliquiari gravat 54,55 € 
Reliquiari nacre 54,55 € 
Reliquiari simplicity 54,55 € 
Reliquiari pedra 35,54 € 
Miniurna petjades (urna infantil) 129,75 € 
Miniurna fageda (urna infantil) 103,31 € 
Miniurna abrego (urna infantil) 67,77 € 
Penjoll  dana 129,75 € 
Penjoll  kelia 129,75 € 
Penjoll  daima 129,75 € 
Penjoll  azima 129,75 € 
Penjoll  salma 129,75 € 
Penjoll  janaan 129,75 € 
Penjoll  nahla 129,75 € 
Penjoll  aanisa 129,75 € 
Penjoll  creu 129,75 € 

 

5. Serveis cotxe fúnebre i drets entrada 

Descripció Import 
Servei de recepció difunt i complements a tanatori / parròquia 366,78 € 
Servei de recepció directe a cementiri 102,11 € 
Personal d’organització i atenció al servei 203,20 € 
Furgó aeroport 328,38 € 
Cotxe de corones 92,35 € 

 

6. Serveis cotxes acompanyament 

Descripció Import 
Cotxe acompanyament local 80,00 € 
Cotxe acompanyament local amb recollida a domicili 122,00 € 
Cotxe acompanyament comarcal 125,00 € 
Cotxe acompanyament comarcal amb recollida a domicili 175,00 € 
Cotxe acompanyament provincial 205,00 € 
Cotxe acompanyament nacional (euros per km)    1,08 € 
Dietes cotxe acompanyament de 100 a 1000 km. 213,84 € 
Dietes cotxe acompanyament a partir 1000 km. 402,70 € 
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7. Autofurgó trasllats 

Descripció Import 
Servei recollida: personal, materials i ambulància 255,02 € 
Furgo de recollida  judicial 172,32 € 
Furgó de recollida nocturna 179,59 € 
Furgó de recollida institut medicina legal 174,45 € 
Cotxe fúnebre  173,74 € 
Cotxe fúnebre província 225,55 € 
Cotxe fúnebre Catalunya (en euros per km) 1,29 € 
Cotxe fúnebre nacional  (en euros per km) 1,18 € 
Cotxe fúnebre internacional (en euros per km) 1,18 € 

 

8. Urnes per a restes 

Descripció Import 
Urna de restes nº 1 64,01 € 
Urna de restes nº 2 152,40 € 
Urna de restes nº 3 259,08 € 

 

9. Serveis a domicili o parròquia 

Descripció Import 
Entrega de difunt a domicili 386,08 € 
Assistència a parròquia o centre de culte 142,24 € 

 

10. Expedient de trasllat recepció I incineracions 

Descripció Import 
Expedient de trasllat estranger 260,38 € 
Expedient de recepció amb despatx 92,35 € 
Expedient de recepció estranger 128,27 € 
Expedient de trasllat nacionals i restes 179,59 € 

 

11. Desplaçaments i dietes 

Descripció Import 
Dietes trasllat nacional  (euros per km)      0,14 € 
Dietes trasllat internacional  (euros per km)      0,22 € 

 

12. Oratori / Capelles amb Sala de vetlla 

Descripció Import 
Us oratori 111,76 € 
Us oratori sense sala vetlla 154,43 € 
Cerimonial oratori / parròquia 121,92 € 
Orador cerimònia 174,75 € 
Orador cerimònia laica 240,79 € 
Utilització de mitjans audiovisuals a l'oratori 71,12 € 
Projecció condolences cerimònia 213,36 € 
Projecció DVD a oratori de 25 fotos 213,36 € 
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Projecció DVD a oratori de 50 fotos 289,56 € 
Projecció DVD a oratori de 75 fotos 355,60 € 
Sala de vetlla 497,84 € 
Sala de vetlla magna (doble) 660,40 € 
Sala de vetlla confort (servei cafeteria) 568,96 € 
Sala de vetlla magna confort (servei cafeteria) 736,60 € 
Recepció de flors 35,36 € 

 

13. Materials 

Descripció Import 
MATERIALS ABSORBENTS, TAPONAMENT I VESTIR  

Servei d`acondicionament i enferetrament 304,80 € 
Vestició amb roba o amb túnica bàsica 67,06 € 
Vestició amb túnica personalitzada 97,06 € 
Servei d`acondicionament i enferetrament, servei per infants 200,11 € 
  

MATERIALS EMBALSAMAMENTS I CONSERVACIONS  
Us dipòsit / dia 154,43 € 
Embalsamament 358,65 € 
Conservació 163,58 € 
Personal adjunt conservació i materials 95,50 € 
Personal adjunt embalsamament i materials 119,89 € 
Tanatoplàstia 331,22 € 
Tanatoestètica 200,11 € 
Extracció de marcapassos 159,51 € 
Signatura medica 154,43 € 

 

14. Altres Serveis 

Descripció Import 
DRETS SALA D’EMBALSAMAR 76,97 € 

  
IMPRESOS DIVERSOS  

Tramitació inhumació / incineració, certificats de defunció i impresos 
varis 103,65 € 
Tramitació inhumació / incineració 76,97 € 
Certificats de defunció, impresos varis i inscripció al registre 26,68 € 
Gestió legal administrativa 164,59 € 
Aquest servei inclou:  
 La gestió i entrega de 3 originals de partides de defunció.  
 Tràmits amb la seguretat social:  

 Tramitació de la baixa de la seguretat social.  
 Tramitació de la pensió de viduïtat  
 Tramitació d la pensió d’orfandat  
 Tramitació del auxili per defunció (Sempre que el 

declarant/contractant del servei coincideixi amb el beneficiari 
de l’auxili reclamat).  

 Tramitació de les pensions extracomunitàries.  
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IMPORTANT: Resten exclosos d’aquest servei aquelles persones que 
no pertanyin al règim general de la Seguretat Social.  

Gestió legal plus  235,00 € 
Aquest servei inclou, a més  de tot allò que disposa la bàsica:  
 La gestió de les últimes voluntats.  
 Gestió i certificats d’assegurances de vida.  
 Assessorament legal: Informació de les gestions a realitzar i la 

documentació a aportar en cada una de elles, analitzar la situació 
patrimonial i detectar necessitats de gestió en temes d’ herència 
bàsicament, i, si ho desitgen, la entrega d’un pressupost sense 
compromís per realitzar les gestions relatives a l’herència..  

  
LLIBRES SIGNATURES I RECORDATORIS  

Llibres de signatures 0,00 € 
Llibre de signatures pel color 55,88 € 
Recordatoris (50 unitats)  35,00 € 
Recordatoris (75 unitats)  45,00 € 
Recordatoris (100 unitats)  56,00 € 
Recordatoris (150 unitats)  80,00 € 
Recordatoris (200 unitats)  100,00 € 
Recordatoris (250 unitats)  125,00 € 
Recordatoris (300 unitats)  140,00 € 
Recordatoris (350 unitats)  160,00 € 
Recordatoris (400 unitats)  180,00 € 
Recordatoris (500 unitats)  220,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (50 unitats) 60,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (75 unitats) 70,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (100 unitats) 87,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (150 unitats) 125,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (200 unitats) 160,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (250 unitats) 195,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (300 unitats) 225,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (350 unitats) 250,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (400 unitats) 280,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (500 unitats) 330,00 € 
  

MÚSICA  
Servei de música (2 intèrprets) 290,58 € 
Servei de música (3 intèrprets) 403,35 € 
Servei de música (4 intèrprets) 499,87 € 
Servei de música (5 intèrprets) 596,39 € 
  

FLORS  
Cistell de pètals 24,38 € 
Cistell de roses (preu unitari per rosa) 2,54 € 
Cobreferetre Menia 149,09 € 
Cobreferetre Niza 180,91 € 
Cobreferetre  Antea 233,64 € 
Centre Nelia 39,09 € 
Centre Éfira 46,36 € 
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Centre Marsella 56,36 € 
Centre Arcadia 57,27 € 
Centre Venus 66,36 € 
Centre Sicilia 73,64 € 
Centre Galia 86,36 € 
Centre Bari 97,27 € 
Centre Verona 117,27 € 
Centre Rodas 164,55 € 
Centre Benares 198,18 € 
Centre Provença 233,64 € 
Centre Cor 100,00 € 
Centre Cor magna 130,00 € 
Corona Menia 149,09 € 
Corona Decalia o corona identitat 180,91 € 
Corona  Rosetta 233,64 € 
Corona Alexandría 281,82 € 
Corona Lúxor 338,18 € 
Centre Creu 100,00 € 
Centre Creu magna 130,00 € 
Ram nº 1 56,36 € 
Rosa (per unitat) 3,00 € 
  

PRODUCTES DE VITRINA  
Corbata 13,78 € 
Fulard llis 13,78 € 
Fulard estampat 17,22 € 
Mitja negre llisa 20 4,31 € 
Mitja negre llisa 40 5,09 € 
Mitja curta 4,31 € 
Estoig joier amb bossa de vellut 9,47 € 
Rosari amb pètals rosa i caixa 9,47 € 
Rosari amb vidre transparent 9,47 € 
Rosari de fusta 4,30 € 
Rosari negre 2,58 € 
  

ALTRES SERVEIS  
Servei d'assistència psicològica bàsica (3 hores) 365,76 € 
Servei d'assistència psicològica addicional (per cada hora de més) 93,47 € 
Escultura les mans amb bany de bronze 323,27 € 
Escultura la llàgrima amb bany de bronze 352,66 € 
Escultura el llibre amb bany de bronze 403,04 € 
Escultura l’àngel amb bany de bronze 403,04 € 
Escultura les fulles de bronze 403,04 € 
Escultura el violí amb bany de bronze 520,60 € 
Escultura la rosa de bronze 629,75 € 
Diamant iris gem 

Preus 
segons 
mida 

Esquela diari 
Medalla de plata amb foto 
Medalla d’or amb foto 
 


