
Llistat de serveis de Pangea

Quotes de soci

Per Entitats Personals

Quota de soci1 112€/any 75€/any
1 Les quotes de soci donen accés a tota una sèrie de serveis que podeu veure a: http://pangea.org/fes-ten-
socisocia/

Correu

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no socis/ies

Compte de correu electrònic1 19€/any (per a comptes 
addicionals)*

34€/any

Llistes de correu2 Tràfic i espai en disc 
consumit segons tarifes 
vigents.

Tràfic i espai en disc consumit 
segons tarifes vigents.

Servei de Mailtrain Tràfic i espai en disc 
consumit segons tarifes 
vigents.

Tràfic i espai en disc consumit 
segons tarifes vigents.

1 Els comptes de correu de Pangea tenen 2GB de capacitat. Els comptes de correu es poden configurar com
a POP o IMAP. Tots els comptes disposen de servei de correu web, servei de filtre de correu brossa (spam) i
de filtre antivirus. Es poden fer redireccionaments i alies de correu il·limitats. 
*el preu per a soci és per a comptes addicionals a les 10 incloses en la quota de soci.
2 Llistes de correu il·limitades amb el gestor de llistes Mailman (no hi ha limit de número de llistes ni de 
numero de subscriptors en cada una). La tarifa de cada llista correspon a la despesa de tràfic i espai que 
aquesta generi; es facturarà de forma mensual el tràfic i l'espai consumit per cada llista segons les tarifes 
vigents per aquests serveis -veure més avall-.    

Allotjament web

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no
socis/ies

Compte web¹ - 65,50 €/any

Compte accés FTP² - 22 €/any

Espai web (1GB)3 10,80 €/any 13,50 €/any

Tràfic d'Internet (GB/mensual) 1,10 €/GB/mes* 4,50 €/GB/mes*

Base de dades (mysql) 19€/any 30€/any

Eines per la web (captcha, estadístiques – 
Matomo i Webalizer )

gratuït** --

1 Inclou 2GB d'espai web, 2GB/mes de trafic web i 1 compte d’accés FTP.
2 Només per comptes de Pangea ja existents.
3 Pels comptes de soci s'aplica preu reduït - 8,50€ - a partir de 25GB. L'espai extra es revisa i factura 
mensualment de forma automàtica.
*Tarifes reduïdes (a partir de 0,80€/GB/mes) si es contracta el tràfic per endavant. Consultar a 
suport@pangea.org
**Gratuït pels socis i per tots els comptes web de Pangea.



Llistat de serveis de Pangea

Aplicacions web

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no socis/ies

Wordpress comunitari de Pangea 19€/any 30€/any**

Aplicacions web (Wordpress, 
Mediawiki, Dokuwiki, Moodle, Drupal, 
Joomla)*  

19€/any 30€/any***

Gitlab Tràfic i espai en disc 
consumit segons tarifes 
vigents.

Tràfic i espai en disc 
consumit segons tarifes 
vigents.

Limesurvey Tràfic i espai en disc 
consumit segons tarifes 
vigents.

Tràfic i espai en disc 
consumit segons tarifes 
vigents.

Altres Consultar Consultar
* S'inclou la instal·lació i configuració bàsica de l'aplicació web. Per modificacions o configuracions 
addicionals cal demanar pressupost a suport@pangea.org. No s'inclou manteniment ni actualitzacions de 
l'aplicació, en cas d'estar interessat demanar pressupost a suport@pangea.org. L'espai de disc i el tràfic 
consumit per l'aplicació es descompta de l'assignat a cada soci en la seva quota de soci.
** Inclou 1GB d'espai de disc i 4GB/mes de tràfic
*** Cal tenir activat el servei de compte web 

Servei de Nextcloud 

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no socis/ies

Nextcloud La quota de soci per organitzacions inclou 10GB 
i 10 comptes d’usuari d’1GB cada un.
La quota de soci personal inclou 2GB i 2 
comptes d’usuari d’1GB cada un.

Paquet d’espai addicional:
• 10GB a 1,5€/mes
• 50GB a 7€/mes
• 250GB a 30€/mes

 

Paquet d'espai:
• 10GB a 10,90€/mes
• 50GB a 17,50€/mes
• 250GB a 40€/mes

Comptes d’usuari addicionals: 0,62€/mes Comptes d’usuari: 0,96€/mes

Tràfic consumit segons tarifes vigents. Tràfic consumit segons tarifes 
vigents.

Servei d’emmagatzemament de fitxers al núvol ofert amb el conjunt de programari lliure de codi obert 
«Nextcloud». El servei Nextcloud a Pangea inclou funcionalitats de: Contactes, Calendari, Collaboraonline – 
edició de fitxers de text, fulles de càlcul, etc-, Galeria.

mailto:suport@pangea.org
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Dominis

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no
socis/ies

Registre i allotjament de dominis .org, .net, 
.info, .es, .org.es, 

18€/any 26€/any

Registre i allotjament de dominis .cat 31€/any 41€/any

Registre i allotjament de dominis altres 
extensions 

Consultar Consultar

Altres gestions: trasllats, canvis de propietari, 
etc.

Consultar Consultar

Subdominis de Pangea Gratuït --
 Els dominis propis inclouen subdominis il·limitats.

Servidor segur SSL

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no socis/ies

Certificat de servidor segur propi 
(1 adreça)

18€/any* 22.5€/any*

Certificat de servidor segur propi 
(multi-adreça) 

140€/any* 175€/any*

Certificat de servidor segur amb 
Let'sEncrypt (1 adreça) 

gratuït**

*Les tarifes poden variar en funció del tipus de certificat. En cas de que el certificat requereixi ip pròpia, 
aquesta es facturarà a part; consultar el cost a suport@pangea.org.
** Certificats per una sola adreça web; només per webs allotjades a Pangea.

Màquines virtuals

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no socis/ies

Màquina base 19€/mes 25€/mes

Memòria 4,9€/GB/mes 5,65€/GB/mes

Disc 0,90€/GB/mes 1,15€/GB/mes

Tràfic segons tarifes vigents segons tarifes vigents
Pangea ofereix servidors virtuals amb sistema operatiu Linux. Instal·lació i configuració de servidors virtuals 
segons els requisits de l'usuari.  No s'inclou manteniment ni actualitzacions del servidor, en cas d'estar 
interessat demanar pressupost a suport@pangea.org. La màquina base inclou 2vcore, 512Mb de ram, 10GB
de disc. 

mailto:suport@pangea.org
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Desenvolupament de webs

Tarifes per a socis/ies Tarifes per a no
socis/ies

Assessorament i desenvolupament de 
bases de dades, portals web, CGIs i eines 
específiques especialment adaptades a 
cada necessitat

Consultar Consultar

DATA D'ACTUALITZACIÓ: 25/02/2020

Condicions 

• Totes les tarifes tenen l'IVA inclòs (IVA=21%).
• El cobrament de les quotes és anual.
• El mes de cobrament de les quotes anuals de soci i serveis és l'abril.
• Tots els comptes de soci/a i serveis que es donin d'alta fora del mes d'abril,  el  primer any

només pagaran la part proporcional de la quota corresponent. Excepte la quota de registre dels
dominis, que es paga íntegrament. El tràfic i espai en disc extra i/o de les llistes de correu es
facturarà de forma mensual.

• El pagament de les quotes de soci/a i serveis es fa preferiblement per domiciliació bancaria,
però també s'accepta transferència, taló/xec.

• Pangea farà arribar per correu electrònic un "Rebut" per cada quota de soci/a  i una "Factura"
pels altres serveis.

• Les  baixes  de  comptes  i  serveis  han  de  comunicar-se  sempre  amb  un  mínim  d'un  mes
d'antelació a la data de facturació anual (la facturació es realitza al mes d'abril). Encara que la
baixa sigui anterior a la fi del contracte anual no es retornarà cap quota. Per comunicar la baixa
utilitzeu el formulari de baixa i envieu-lo per correu electrònic a suport@pangea.org o per fax al
934011891.

• Els serveis de Gitlab, Limesurvey, Mailman, Mailtrain no tenen una tarifa fixa, només es factura
el trafic i l'espai en disc consumit pel servei segons les tarifes vigents. 

• El tràfic consumit pel servei de Nextcloud es factura segons les tarifes vigents. 


