PORT DE BADALONA
TARIFES 2022
> Els preus no inclouen IVA

1. AMARRADORS
1.1 CESSIÓ D’ÚS PREFERENT D’AMARRADORS
Eslora

Mànega

m2

Preu m2

Preu amarrador

8
10
12
15
8
10
10
12
12
14
15
15
20
20
22
25

3
3,5
4
4,5
3
3,5
4
4
4,5
4,5
4,5
4,7
5,6
6
6,5
7

24
35
48
67,5
24
35
40
48
54
63
67,5
70,5
112
120
143
175

865,00 €
865,00 €
865,00 €
865,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €
680,00 €

20.760,00 € (2)
30.275,00 € (2)
41.520,00 € (2)
58.387,50 € (2)
16.320,00 €
23.800,00 €
27.200,00 €
32.640,00 €
36.720,00 €
42.840,00 €
45.900,00 €
47.940,00 €
76.160,00 €
81.600,00 €
97.240,00 €
119.000,00 €

(1) Concessió fins al 22 de gener de 2032.
(2) Amarradors canal.

1.2 LLOGUER D’AMARRADORS

TRANSEÜNTS (3)(4)

Eslora

Mànega

Anual (2)

Semestral (2)

Mensual (2)

Dia temporada baixa (1) Dia temporada alta (1)

8
10
10
12
12
14
15
15
20
20
22
25
30
35
40
45

3
3,5
4
4
4,5
4,5
4,5
4,7
5,6
6
6,5
7
8
9
10
11

2.359,08 €
2.855,25 €
3.615,86 €
4.453,49 €
4.677,74 €
5.741,87 €
6.249,08 €
6.367,98 €
9.535,65 €
10.063,52 €
11.992,36 €
12.221,75 €
15.396,75 €

1.245,07 €
1.510,70 €
1.908,37 €
2.356,31 €
2.474,97 €
3.030,43 €
3.298,13 €
3.360,88 €
5.032,70 €
5.311,30 €
6.329,30 €
6.450,37 €
8.126,06 €

218,43 €
265,69 €
334,80 €
414,42 €
435,28 €
531,65 €
578,62 €
589,63 €
882,93 €
931,81 €
1.110,40 €
1.131,64 €
1.425,62 €

12,89 €
18,79 €
21,48 €
24,56 €
29,00 €
33,83 €
36,83 €
38,46 €
61,10 €
65,47 €
77,99 €
95,49 €
128,92 €

16,11 €
23,50 €
26,86 €
32,22 €
36,25 €
42,29 €
46,03 €
48,09 €
76,39 €
81,85 €
97,52 €
119,36 €
161,15 €

(5)

(1) Temporada Baixa (Octubre a Març). Temporada Alta (Abril a Setembre).
(2) Aquestes tarifes no inclouen serveis de llum i d’aigua.
(3) Aquesta tarifa inclou el servei de llum i aigua, excepte les mides superiors a 25m.
(4) Les embarcacions amb serveis contractats de Marina Seca (3.5) i amarradors en sec (3.6.2) tindran un increment del 50% en aquestes tarifes, sempre
que l’atracament a l’aigua es faci sense autorització expressa del Port.
(5) El preu pel càlcul es realitzarà en base a €/m2 proporcuonal als serveis de mida d’amarrador de 30m.

1.3 QUOTA MANTENIMENT AMARRADORS

Import

Quota manteniment (€/m2/mes)
(1) Liquidació quota trimestral

2,0770 €

1.4 GESTIÓ BOSSA DE LLOGUER

Import

Percentatge per gestió de l’import del lloguer d’amarrador < 15m
Percentatge per gestió de l’import del lloguer d’amarrador ≥ 15m

45%
40%

1.5 DIPÒSITS (EXEMPTS D’IVA)
Tarja d’accés
Endoll 16 A
Endoll 32 A
Endoll 64 A
Comandament

Amarrista

Transeünt

15,00 €

35,00 €

30,00 €

30,00 €

50,00 €

50,00 €

65,00 €

65,00 €

50,00 €

50,00 €

(1) Als operadors del port, associacions, clubs, etc. se’ls aplicarà la tarifa d’amarrista.

1.6 LLOGUER MENSUAL AMARRADORS DÀRSENA PESCA
Eslora

Mànega

Import

10

4

130,52 €

2. SERVEI AMARRISTES 2.1 PALLOLS
2.1.1 CESSIÓ DE PALLOLS

Import €/m2

Pallol dic abric
Pallol dàrsena ponent

1.485,40 €
1.782,48 €

2.1.2 LLOGUER DE PALLOLS
2.1.2.1 PALLOLS DIC RECER
Mensual
Semestral

Anual

2.1.2.2 PALLOLS DIC PONENT 2.1.2.3 PALLOLS PESCA
Mensual
Mensual Professional Pesca Artesanal Mensual Activitats Nàutiques

79,27 €

864,77 €

141,78 €

454,00 €

72,91 €

161,16 €

2.2 QUOTA MANTENIMENT PALLOLS DE CESSIÓ

Import

Quota manteniment (€/trimestre)
(1) Liquidació quota trimestral

33,02 €

2.3 ABONAMENTS ACCÉS PORTUARI AMARRISTES

Import

Abonament 10 dies
Abonament Mensual
Abonament Anual

22,48 €
41,35 €
228,33 €

(1) Fins a 1 targeta d’accés portuari gratuïta per a embarcacions de pesca.

2.4 BUGADERIA

Import

Fitxes bugaderia (preu unitat)
10 fitxes bugaderia

4,55 €
37,19 €

2.5 CONSUMS
MÍNIM MES (per arrendament de comptador i manteniment) (*)
Amarrador fins a
Electricitat

Aigua

10m
12m
20m
30m

1,17 €
1,77 €
3,52 €
5,87 €

2,05 €
2,47 €
3,75 €
5,46 €

TARIFES (*)
Electricitat = mínim + (lectura comptador x

0,3087 €/pas comptador)

Aigua = mínim + (lectura comptador x

4,8859 €/pas comptador)

(*) A aquestes tarifes se’ls aplicarà l’IVA corresponent i seran revisades semestralment.

2.6 SERVEI WIFI

Import

Servei wifi cortesia (1)
Servei wifi 1 hora
Servei wifi 1 dia
Servei wifi 7 dies
Servei wifi 30 dies

Gratuït
1,79 €
7,19 €
13,49 €
26,07 €

(1) Servei wifi cortesia velocitat de 250 Kb, la resta de serveis wifi la velocitat és de 2MB.

2.7 SERVEI GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Import

Certificat per tràmit de titularitat amarradors (€/m2)
Certificat per tràmit de titularitat de locals (€/m2)
Certificat per tràmit de titularitat de pallols (€/m2)
Certificat per tràmit de titularitat d’embarcacions (per document) (1) Tràmits diferents als de Certificats Marpol
Interès legal
Interès de demora (2) Per a persones físiques o particulars
Interès de demora (3) Per a persones físiques o jurídiques que actuïn en l’exercici de la seva activitat

7,79 €

Despesa de gestió per devolució rebut bancari

7,43 €

2.8 MATERIAL NÀUTIC (sense instal·lació)

Import

7,79 €
7,79 €
15,92 €
3,00 %
3,75 %
8,00 %

independent econòmica o professional, segons la Llei 03/2004 de 29 de desembre.

Cap 10mm guia (€/metre)
1 u. Línia de fondeig <10 metres (cap i guardacap)
1 u. Línia de fondeig 12 metres (cap i guardacap)
1 u. Línia de fondeig 14 metres (cap i guardacap)
1 u. Línia de fondeig 15 metres (cap i guardacap)
1 u. Línia de fondeig 20 i 22 metres (cap i guardacap)
1 u. Línia de fondeig 25 metres (cap i guardacap)
1 u. Línia de fondeig 30 metres (cap i guardacap)

2 u. Amarres 6 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 8 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 10 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 12 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 14 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 15 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 20 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 22 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 25 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)
2 u. Amarres 30 m. (cap, guardacap, amortidor, grilló i cadena)

A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar

(1) A causa de l’augment continuat de preus i de la manca de materia
primera aquests preus varien constantment impossibilitant facilitar un
preu fix. Es sol·licitarà per a cada servei una oferta de preu específica.

A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar
A consultar

2.9 SERVEIS COMPLEMENTARIS

Import

Servei de busseig (màx 1 hora sense material) (Equip complert segons normativa)
Servei de busseig urgència en 24h
Canvi cap guia (inclou material)
€/hora mariner (1)
€/hora mariner escar (1)
€/hora contramestre (1)
€/hora direcció (1)
Servei d’embarcació i patró. Preu remolc (punt 2.10) + €/h contramestre (2)
Custòdia de material retirat a amarristes (€/m2/dia o element dia) (temps màxim de custòdia 30 dies)
Neteges especials per responsabilitat d’altres i/o retirada de residus (€/h)

A consultar
A consultar
66,64 €
30,77 €
39,26 €
53,05 €
84,88 €

3,35 €
72,49 €

(1) Es calcularà un increment del 20% sobre aquest import en horari nocturn (de 22h a 6h).
(2) Servei màxim 4h/dia. Per a serveis superiors a aquest temps, preu a convenir.

2.10 SERVEI REMOLCS

Import €/ml

Remolc d’embarcacions fora port (exterior bocana segons normativa)(1)
Remolc d’embarcacions fora port a partir de la 1ra fins a la 2na milla (exterior bocana segons normativa) (1)
Remolc d’embarcacions interior port (1)(2)

20,25 €
20,25 €
6,22 €

(1) Preu per metre lineal i/o part proporcional.
(2) Els remolcaments a dins de port només poden ser realitzats per Marina de Badalona, llevat que siguin per causa d’urgència justificada
o que Marina de Badalona no pugui realitzar-ho. En aquest cas, sempre es requerirà de l’autorització de la Direcció del Port.

2.11 GEL

Import

Bossa de gel

1,24 €

2.12 MERXANDATGE

Import

Gallardet port

4,96 €

Import

Gorra port

12,40 €

SERVEIS PORTUARIS
3.1 ESCAR
3.1.1 OPERACIONS MOVIMENTS TRAVELIFT I ESTADES
Eslora real fins a

Travel per moviment Estades T.B. per dia

Estades T.A. per dia

Canvi tacades per moviment

Suspensió €/h

Estades moll per dia

6m

65,82 €

4,93 €

6,15 €

65,82 €

92,16 €

6,15 €

7m

65,82 €

6,12 €

6,64 €

65,82 €

92,16 €

6,64 €

8m

65,82 €

7,46 €

9,30 €

65,82 €

92,16 €

9,30 €

9m

65,82 €

8,94 €

11,15 €

65,82 €

92,16 €

11,15 €

10 m

71,95 €

10,58 €

13,19 €

71,95 €

100,72 €

13,19 €

11 m

87,61 €

12,84 €

15,46 €

87,61 €

122,65 €

15,46 €

12 m

102,27 €

14,91 €

17,96 €

102,27 €

143,18 €

17,96 €

13 m

118,56 €

17,22 €

20,74 €

118,56 €

165,98 €

20,74 €

14 m

130,12 €

19,73 €

23,78 €

130,12 €

182,17 €

23,78 €

15 m

149,18 €

22,54 €

27,15 €

149,18 €

208,85 €

27,15 €

16 m

170,27 €

25,58 €

30,82 €

170,27 €

238,37 €

30,82 €

17 m

193,58 €

28,95 €

34,88 €

193,58 €

271,01 €

34,88 €

18 m

219,33 €

32,65 €

39,34 €

219,33 €

307,06 €

39,34 €

19 m

247,72 €

36,71 €

44,22 €

247,72 €

346,81 €

44,22 €

20 m

269,72 €

37,89 €

45,27 €

269,72 €

377,61 €

45,27 €

21 m

288,60 €

42,37 €

48,21 €

288,60 €

404,04 €

48,21 €

22 m

339,70 €

47,28 €

53,79 €

339,70 €

475,58 €

53,79 €

23 m

361,91 €

52,65 €

59,90 €

361,91 €

506,67 €

59,90 €

24 m

424,29 €

58,49 €

66,56 €

424,29 €

594,01 €

66,56 €

25 m

472,92 €

64,83 €

73,86 €

472,92 €

662,09 €

73,86 €

26 m

526,27 €

71,87 €

81,79 €

526,27 €

736,77 €

81,79 €

27 m

584,78 €

79,50 €

90,46 €

584,78 €

818,69 €

90,46 €

(1) Els moviments de travel seran de Avarada, Botadura o Trasllat.
(2) Canvi de tacades no inclou suspensió.
(3) Serveis d’electricitat i aiguia no inclosos.
(4) Per a treballs tècnics especials en aigua consultar preus i condicions.
(5) Eslora màxima 27 m (eslores superiors consultar preus).
(6) Puntal màxim per aquests preus 3,5 m (per puntals superiors consultar preus).
(7) Es contarà com eslora real l’eslora màxima del casc i els seus annexes.
(8) Tems màxim per moviment 1,5 h. Per durades superiors s’aplicarà el punt 3.1.3 per la diferència de temps.
(9) Per estades superiors a 30 dies, sense justificació i acceptació per part de MdB d’una possible prolongació de l’estada segons condicions establertes, s’incrementarà en un 40% la tarifa diaria.
(10) T.A. Temporada Alta (Gener-Juliol). T.B Temporada Baixa (Agost-Desembre).

3.1.2 SUPLEMENTS

Import

Suplement per assegurança de qualsevol moviment de travel (€/ml) (tarifa per un moviment)
Suplement per tractament de residus per l’estada a l’escar (€/ml/dia) o treballant al moll (1)
Oli contaminat fins a 1 litre LER 130402
Oli usat fins a 15 litres LER 130205
Gasoil 0,5 litres LER 130701
Benzina 0,54 litres LER 130702
Bateria de plom 1 u. LER 160601
Dissolvent i mescles de dissolvents 0,5 litres LER 140603
Ferralla fins a 30 kg LER 200140
Envàs buit contaminat fins a 2 kg LER 150110
Filtres de gasoil (€/u.) LER 160107
Filtres de gasoil fins a 2 u. LER 160107
Filtres d’oli fins a 2 u. LER 150202
Fusta bruta fins a 1 kg LER 200301
Fusta neta fins a 30 kg LER 20138
Restes provinents del decapat de pintures 1 kg LER 110107
Ànodes de zenc usats 1 kg LER 160118
Làmpades fluorescents, d’halògens metàl·lics i bombetes de led o incandescents. A consultar. LER 200121
Absorbents, materials de filtració, draps i roba contaminada per substàncies perilloses a partir d’1 kg LER 150202
Resta fins a 10 kg LER 200301

0,91 €
0,19 €

(1) Tots els residus que superin les quantitats o no es trobin al llistat hauràn de ser facturats segons la tarifa de gestió de residus 3.8.2.

3.1.3 SERVEI DE TRAVEL

Import €/h

Servei per hores travel 75t.

159,15 €

(1) D’aplicació com a suplement al servei de varada d’embarcacions que es traslladen fora del recinte de l’escar, o botadura d’embarcacions
situades fora del recinte de l’escar.

3.1.4 SERVEI FORKLIFT I TORO

Import €/h

Servei per hores forklift
Servei per hores toro

110,72 €
65,82 €

3.1.5 SERVEI DE GRUA

Import

Servei per hores grua 10t. arboladura/desarboladura (€/hora) (Màstil màxim de 10 metres. Servei exclusiu per a professionals nàutics acreditats)
Grua (per moviment embarcacions) (€/moviment)
Grua (per operació no embarcacions) (€/hora)

82,20 €
65,82 €
65,82 €

3.1.6 OCUPACIÓ D’ESPAI A L’EXPLANADA

Import

Ocupació d’espai per emmagatzematge, aplec, treballs varis(€/m2/dia)

0,37 €

3.2 NAU PINTURA
3.2.1 ESTADES NAU DE PINTURA
Estades nau de pintura (aquest preu no inclou serveis de llum i aigua)
3.2.2 CONSUMS
Mínim mes (per arrendament de comptador i
manteniment)

Import €/dia
116,71 €

Import €/mes

Electricitat

Import €/mes

Aigua

5,46 €

Electricitat = mínim + (lectura comptador x

0,3489 €/pas comptador)

Aigua = mínim + (lectura comptador x

4,8859 €/pas comptador)

5,87 €

(*) A aquestes tarifes
se’ls aplicarà l’IVA
corresponent i seran
revisades semestralment.

3.3 UTILLATGE PER TREBALLS A L’ESCAR

Import

Escala homologada (€/dia)
Ocupació carpes recubriment i/o bastides fixes en embarcacions, increment 40% segons tarifa estades escar punt 3.1.1

8,26 €

3.4 SUPLEMENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS

Import

Catamarans = Tarifa x 1,5
Urgències (fora d’horari d’escar)
Estada màstil (1)

50% recàrrec sobre tarifa
0,37 €/m2/dia

(1) S’admet el màstil sense tarifa extra si hi cap sota l’embarcació.

3.5 MARINA SECA PRESTATGERIA
Fins a

Anual

Semestral

Mensual

7m

1.752,06 €

915,45 €

168,79 €

3.6 HIVERNADA
Import

3.6.1 HIVERNADA ESPLANADA ZONA TÈCNICA
Hivernada esplanada (m2/mes)

9,06 €

(1) Recàrrec del 10% per la prolongació de l’estada contractada sol·licitada.
(2) Recàrrec del 15% per la realització de treballs sense carpa.

3.6.2 AMARRADOR EN SEC —
 3.6.2.1 ATRACAMENT AMB REMOLC (*)
Atracament en sec amb remolc a Atracament en sec amb remolc a Atracament en sec amb remolc a Embarcacions esportives a Rem
SotaPont (1)(3)
Dic de Recer (1)(4)
Esplanada de Ribera (1)(5)
96,13 € mensuals
513,29 € semestrals
913,68 € anuals

89,83 € mensuals
479,72 € semestrals
853,90 € anuals

63,00 € mensuals

59,47 € mensuals

Embarcacions esportives de
regates (inclou 2 moviments
varada/botadura forklift) (2)
107,68 € mensuals

(1) Consultar condicions embarcacions i remolc i utilització rampa.
(2) Servei de forklift no acumulatiu, caduca a la finalització del mes contractat.
(3) Per ocupació d’embarcació superior a 12m2 (6x2m) s’aplicarà a l’excés el preu de 8,01 €/m2 i mes.
(4) Per ocupació d’embarcació superior a 12m2 (6x2m) s’aplicarà a l’excés el preu de 7,49 €/m2 i mes.
(5) Per ocupació d’embarcació superior a 12m2 (6x2m) s’aplicarà a l’excés el preu de 5,25 €/m2 i mes.
* A la plaça d’atracament assignada no es poden deixar altres elements al terra que no siguin el propi remolc amb l’embarcació, fora d’això
es procedirà a retirar pel personal de MdB i serà d’aplicació la tarifa del punt 2.9.

3.7 RAMPA FIXA I FLOTANT

Import

Utilització de la rampa fixa (pujada i baixada mateix dia)
Bono utilització de la rampa fixa (10 usos pujada/baixada a consumir durant tota la temporada)
Ús mensual de rampa per clubs esportius que operen al Port (1)
Ús de rampa per competicions esportives (jornada)

20,66 €
157,03 €
144,30 €
84,88 €

(1) Clubs amb seu al Port.
* A la rampa flotant, ús exclusiu vela i rem.

3.8 RESIDUS I CERTIFICATS
3.8.1 GESTIÓ CERTIFICATS MARPOL

Import

Gestió certificat Marpol anual

8,27 €

(1) La gestió del certificat no inclou la gestió de residus.
(2) Consultar preus gestió residus.

3.8.2 GESTIÓ RESIDUS

Import

Oli sentines embarcacions (€/l) LER 130401
Oli usat (€/l) 130205
Gasoil (€/l) LER 130701
Benzina (€/l) LER 130702
Bateria de plom (€/u.) LER 160601
Dissolvent halogenat (€/l)
Diossolvent i barreges de dissolvents (€/l)
Ferralla (€/kg)(*) LER 200140
Envàs buit contaminat (€/kg) LER 150110
Filtres de gasoil (€/u.) LER 160107
Filtres d’oli (€/u.) LER 150202
Fusta bruta (€/kg) LER 200301
Fusta neta (€/kg) LER 20138
Petits electrodomèstics amb CFC o similars (€/u)(*)
Equips elèctrics o electrònics fora d’ús (RAEE)(€/kg) LER 162014
Restes provinents del decapat de pintures (€/kg) LER 110107
Ànodes de zenc usats (€/kg) LER 160118
Piles usades (€/kg) LER 1606/02/03/04/05
Extintors fora d’ús (€/kg) LER 160504
Làmpades fluorescents, d’halògens metàl·lics i bombetes de led o incandescents (€/u.) LER 200121
Absorbents, materials de filtració, draps i roba contaminada per substàncies perilloses (€/kg) LER 150202
Resta (€/kg) LER 200301

0,70 €
0,41 €
0,35 €
0,60 €
3,10 €
A consultar
A consultar
A consultar
0,70 €
3,10 €
3,10 €
0,20 €
0,10 €
A consultar
0,41 €
0,70 €
0,58 €
0,25 €
1,70 €
0,00 €
0,70 €
0,20 €

(1) Les tarifes de residus seran revisades periòdicament per tal d’adaptar a les taxes o preus de nous contractes de gestió.
(*) Els preus poden variar al tractar-se de residus valorables o, per les seves característiques, materials contaminants penalitzats per la
normativa aplicable vigent.
(2) Tots els residus no identificats en aquest llistat s’haurà de consultar la possibilitat de gestió i preu.

3.9 BUNQUERIN

Import

Servei de carburant a moll amb camió cisterna

A consultar

(1) La tarifa dels carburants pot variar diariament per aquesta raó el preu del producte es facilitarà en el moment del servei.		
(2) Per embarcacions externes sense base es facturarà a més l’estada de l’embarcació a port segons les tarifes diaries indicades al punt 1.2
(2) El serveis d’empreses subministradores externes hauran d’estar autoritzades previament pel port. La tarifa d’aplicació serà del 15%
sobre el valor diari del carburant publicat pel Port, sobre el total de carburant subministrat.						
			

3.10 TARIFES PROFESSIONALS EXTERNS

Mes/(1)

Dia/Persona

Utilització espai en esplanada de l’escar o en hivernatge de zona tècnica per professionals externs

695,52 €

26,53 €

(1) Import per un màxim de 4 treballadors de la mateixa empresa o autònom i 3 dels seus treballadors.
Totes les empreses, treballadors i autònoms externs hauran d’estar donats d’alta a la plataforma d’ACPET i amb tota la documentació verificada i en regla i portaran la identificació de Marina de Badalona amb fotografia inclosa.

3.11 ACCÉS PORTUARI PROFESSIONALS EXTERNS

Import

Abonament mensual
Abonament semestral
Abonament diari (mínim 7 dies)

80,95 €
388,87 €
14,71 €

4. SERVEIS ESPAIS PORTUARIS
4.1 LOCALS NÀUTICS I COMERCIALS
4.1.1 LLOGUER
Locals nàutics i comercials

Import m2/mes

4.1.2 QUOTA MANTENIMENT LOCAL NÀUTIC I COMERCIAL
Quota manteniment (1)
Terrasses cobertes o exteriors Edifici Capitania

Import €/m2/mes

20,31 €

1,1834 €
1,1834 €

(1) Liquidació quota trimestral.

4.1.3 ABONAMENTS ACCÉS PORTUARI LOCAL COMERCIAL (1)
Abonament anual (2)(3)
Vals descompte 1h
Vals descompte 2h
Vals descompte 3h
Vals descompte 4h
Val descompte 24h

Import
164,46 €
2,08 €
4,15 €
6,23 €
8,30 €
16,63 €

(1) Amb autorització prèvia de direcció.
(2) Abonament gratuït màxim 2 targetes per titular empresa arrendatària.
(3) Exclusiu per a treballadors/es d’operadors instal·lats a port.

4.2 TALLERS
4.2.1 LLOGUER
Tallers

Import m2/mes
14,01 €

4.2.2 QUOTA MANTENIMENT TALLER
Quota manteniment (1)

Import €/m2/mes
1,0306 €

(1) Liquidació quota trimestral.

4.2.3 ABONAMENTS TALLER (1)
Abonament anual (2)(3)
Vals descompte 1h
Vals descompte 2h
Vals descompte 3h
Vals descompte 4h
Val descompte 24h

Import
164,46 €
2,08 €
4,15 €
6,23 €
8,30 €
16,63 €

(1) Amb autorització prèvia de direcció.
(2) Abonament gratuït màxim 2 targetes per titular empresa arrendatària.
(3) Exclusiu per a treballadors/ores d’operadors instal·lats a port.

4.3 LOCALS RESTAURACIÓ
4.3.1 LLOGUER
Locals Moll Nord (€/m2/mes)
Terrasses cobertes Moll Nord (€/m2/mes)
Terrasses exteriors (€/m2/mes)
Terrasses exteriors per esdeveniments (€/m2/dia)

Import

4.3.2 QUOTA MANTENIMENT RESTAURACIÓ
Quota manteniment (1)

Import €/m2/mes

16,94 €
3,38 €
1,70 €
1,76 €

1,1834 €

(1) Liquidació quota trimestral.
Import

4.3.3 ABONAMENTS RESTAURACIÓ (1)
Abonament anual (2)
Val 1h (3)
Val 2h (3)
Val 3h (3)
Val 4h (3)
Val 24h (3)
Proveidors i transportistes restauració (4)

164,46 €
2,08 €
4,15 €
6,23 €
8,30 €
16,63 €
0,00 €

(1) Fins a 50 tiquets de 1h i 2h gratuïts mensuals per mòdul llogat, segons condicions de contracte.
(2) Abonament gratuït màxim de 2 targetes per titular d’empresa arrendatària, exclusiu per a personal dels operadors instal·lats al Port.
(3) Aplicació de descomptes sobre el preu del val d’hores per als establiments de restauració del recinte portuari, segons condicions del
contracte.
(4) Els professionals del transport que facin serveis als establiments de restauració, no han d’abonar el servei d’aparcament .

4.4 MAGATZEMS
LLOGUER
Lloguer mensual magatzem tallers
Lloguer mensual magatzem restauració
Lloguer mensual magatzem nàutic

Import m2/mes
12,74 €
6,25 €
6,25 €

4.5 OCUPACIÓ SUPERFÍCIES PORTUÀRIES
4.5.1 OCUPACIÓ SUPERFÍCIE PORTUÀRIA ESDEVENIMENTS
Fins a 200 m2 (€/m2/dia)
200 m2 a 1.000 m2 (€/m2/dia)
1.000 m2 a 2.000 m2 (€/m2/dia)
A partir de 2.000 m2 (€/m2/dia)
Food trucks (€/dia) (1)

Import
3,48 €
1,16 €
0,99 €
0,87 €
53,05 €

(1) No inclosos subministraments ni instal·lació.

4.5.2 EMBARCACIONS EXPOSICIÓ
Ocupació exposició comercial embarcacions en sec en esplanada de ribera (m2)
Ocupació exposició comercial embarcacions en sec en altres zones del port (m2) exclusivament per a esdeveniments puntuals

Import
(1)
3,99 €/mes
0,28 €/dia

(1) Consultar les tarifes del punt 3.6.2.

4.5.3 SALA ACTIVITATS (1)(2)
Lloguer 1/2 jornada (4h/dia)
Lloguer jornada completa (8h/dia)

Import
88,39 €
110,48 €

(1) Espai útil de 110m2, capacitat aproximadament 50 persones. Horari de 9h a 20h de dilluns a diumenge (altres horaris a consultar).
(2) Inclou sala, amb W.C. a l’interior, i neteja.
(3) Descompte especial per a entitats sense ànim de lucre radicades al Port i operadors 20%.
(4) Servei complementari de projector, pantalla i ordinador increment de 20€/jornada.

4.5.4 TARIFA DE DRET D’IMATGE
Màxim un dia (1)
Suplement per dia o fracció (1)

Import
2.335,44 €
700,66 €

(1) Aquest servei inclou fins a 500m2 d’ocupació i 3 vehicles tipus turisme.
La superfície complementària i l’augment de vehicle es tarifarà d’acord les referències 4.5.1 i 5.

4.5.5 OCUPACIÓ ESPAI PORTUARI (ATRACAMENT, APLEC, TREBALLS VARIS)
Lloguer per a contenidors zona tècnica (€/m2/mes) (1)(2)
Lloguer diari d’espai d’emmagatzematge, aplec, treballs varis (€/m2/dia)
Lloguer mensual d’espai d’emmagatzematge, aplec, treballs varis (€/m2/mes) <500m2
Lloguer mensual d’espai d’emmagatzematge, aplec, treballs varis (€/m2/mes) >500m2

Import
8,52 €
0,34 €
6,89 €
2,12 €

(1) Per a contenidors llogats a externs segons condicions indicades per concessionària.
(2) No inclou connexió serveis (llum, aigua).

4.5.6 TARIFA EMBARCAMENT I DESEMBARCAMENT
Servei d’embarcament i desembarcament d’embarcacions de passatge i/o xàrter (1)
Servei d’embarcament o desembarcament d’embarcacions de passatge i/o xàrter (2)

Import €/u
1,16 €
0,93 €

(1) Per serveis d’embarcament i desembarcament realitzats el mateix dia.
(2) Per a un únic servei diari d’embarcament o desembarcament.

4.5.7 OCUPACIÓ ESPAI PLATJA DE LA MARINA
Servei d’ocupació privativa del domini públic portari (en sorra)

Import

Activitat educativa, de formació subvencionada o similars
Activitat lucrativa, empresarial o similar

0,53 €/m2/dia

Servei d’ocupació privativa del domini públic portari (en aigua)

Import

Activitat educativa, de formació subvencionada o similars
Activitat lucrativa, empresarial o similar

0,27 €/m2/dia

Consultar punt 4.5.1

Consultar punt 4.5.1

(1) Tarifa mínima.

4.5.8 SERVEIS COMPLEMENTARIS ESDEVENIMENTS
Servei neteja espai (€/hora)(1)
Servei auxiliar aparcament o control accessos (€/hora)(1)
Servei vigilant (€/hora)(1)
Servei marineria (€/hora)
Servei contramestre (€/hora)
Servei direcció (€/hora)
Accés als lavabos o servei de neteja de lavabos. 4 hores mínim (€/hora)
Connexió subministrament elèctric (a afegir tarifes punt 2.5)
Connexió subministrament aigua (a afegir tarifes punt 2.5)
Wifi esdeveniment (€/dia)

Import
19,58 €
24,40 €
30,77 €
30,77 €
53,05 €
84,88 €
26,53 €
53,05 €
53,05 €
7,19 €

(1) €/hora en horari dia laboral diurn. A consultar horari festiu i/o nocturn.

4.5.9 OCUPACIÓ ESPAI PUBLICITAT (EXTERIOR I DIGITAL)
Mòdul tipus carpa, taulell, contenidor (1)
Dispensador flyers i mòdul peu doble
Banderoles peu
Banderoles fanal (1)(2)
Lona i/o vinil promocional (1)(3)
Publicitat digital (4)
Habitualment les campanyes són combinades en diferents suports. Consulteu paquets (5)

Import
25 €/m2/dia
30 €/mes
25 €/jornada

100 €/mes
200 €/mes
10 €/m2/mes
50 €/mes

(1) Disseny a aprovar prèviament pel port.
(2) No inclou muntatge i desmuntatge.
(3) No inclou producció.
(4) Ubicació web apartat campanyes. A consultar posts promocionals en canals de XXSS societat.

4.6 VISITES RECINTE PORTUARI
4.6.1 VISITES GUIADES
Per persona (Llotja, port i quetx sense navegació)
Grup organitzat tipus classe (fins a 25 persones)
Activitat educativa al quetx amb navegació (màxim 25 persones mínim 2h navegació)
Activitat amb navegació al quetx per a empreses, agències, grups privats (mínim 2h)
Sortida de navegació diürna públic adult (a partir de 12 anys)
Sortida de navegació nocturna públic adult (a partir de 12 anys)
Sortida de navegació diürna públic infantil (fins a 12 anys)
Sortida de navegació nocturna públic infantil (fins a 12 anys)

Import
1,63 €
47,75 €
200 €/h
225 €/h
14,75 €
17,35 €
8,68 €
10,41 €

(1) Consulteu programació i temàtiques a events@marinabadalona.cat
(2) Els centres que programin més de 3 sortides al curs escolar per a diferents cicles obtindran un descompte del 15% sobre les reserves
totals. Consulteu programes pedagògics.

4.6.2 GRUPS ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER LUCRATIU
Grup activitats esportives operadors externs al Port

Import
90,19 €

Inclou rampa i espai auxiliar de 20 m2. Fins a 15 persones.
L’espai i les persones complementàries es tarifaran segons 4.5.1 i 4.5.6.

5. APARCAMENT I ACCÉS DRET PORTUARI
5.1 APARCAMENT ROTACIÓ

Import

Estada portuària per minut
Estada portuària per hora
24 hores (inclou accés portuari o pèrdua de tiquets)

0,0348 €
2,08 €
16,63 €

5.2 VEHICLES ALT TONATGE (1)

Import

Accés vehicles amb excés de tonatge (fins a 10T.)
Accés vehicles amb excés de tonatge (10T. a 30T.)
Accés vehicles amb excés de tonatge (30T. a 50T.)
Accés vehicles amb excés de tonatge (>50T.)

2,63 €
10,39 €
20,80 €
36,40 €

(1) A aquestes tarifes s’afegiran les de estades segons les tarifes del punt 5.1.

5.3 ABONAMENTS ACCÉS PORTUARI EXTERNS

Import

Abonament Mensual
Abonament Semestral
Abonament Anual

80,95 €
388,87 €
680,06 €

5.4 ESTACIONAMENT REMOLCS

Import €/ml

Estacionament de remolcs (més d’un dia)

0,82 €

5.5 SUBSTITUCIÓ BARRERA APARCAMENT

Import €/h

Barrera aparcament i la mà d’obra substitució i/o reparació elements barrera d’accés per trencament amb vehicle, inclòs de dues rodes (1)

325,41 €

(1) A part del cost de la barrera, en cas de danys a altres elements, a aquesta tarifa se li afegirà el pressupost de reparació dels mateixos.

6. BÚSTIA DE CORREUS
6.1 BÚSTIA DE CORREUS

Import

Operadors amb local (1 per titular de l’empresa arrendataria gratuit, €/anual)
Operador sense local (€/anual)

74,27 €
148,54 €
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