Ordenança de Preus Públics núm. 3.3.
culturals i de temps lliure

Preu públics per la prestació dels serveis

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi
estableix el preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure prestats en centres o
establiments municipals, especificats en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es
regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels
serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança
2. Les tarifes de l’apartat A i C de l’annex establertes per aquest preu públic no comprenen
l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula. Les
tarifes dels cursos anuals i trimestrals de l’apartat B de l’annex inclouen l’Impost sobre el valor
afegit.
3. Els posseïdors del carnet “Amic del Museu Municipal Joan Abelló” i “Empresa col·laboradora
del Museu Municipal Joan Abelló” gaudiran d’un descompte del 15% en les activitats
organitzades pel museu.
4. A cada un dels cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament reservaran dues places per a
persones derivades expressament pel departament de Serveis Socials. Aquestes dues places
estaran exemptes de pagament sempre i quan es pugui dur a terme per disposar del nombre
requerit de persones inscrites.. Les persones beneficiàries únicament hauran d’assumir les
despeses de material fungible no inclòs al preu de la matrícula.

Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment que
s'iniciï la prestació dels serveis o les activitats especificats en l'annex, mitjançant l'entrada o
visita als recintes on es celebrin els actes, o en el moment de formalitzar la inscripció al curs de
que es tracti.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment d'entrar en els recintes o en el
moment de fer-se la inscripció als cursos o les matèries a què es refereix aquesta ordenança.
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3. La inscripció en un curs només es fa efectiva un cop fet el pagament. La plaça queda
confirmada en el moment de portar el comprovant de pagament al centre on es fa el curs, en un
període màxim de cinc dies, des del moment de la inscripció. Si en aquest període no s’ha
justificat el pagament, no es garanteix la reserva de plaça
.
4. Si una persona s’inscriu en un curs que ja ha començat, només haurà d’abonar l’import
proporcional dels mesos que resten de curs.
5. Unicament es retornarà l’import dels diners de la matrícula, en cas de causa justificada que es
pugui acreditar i sempre que aquesta acreditació es presenti com a límit màxim una setmana
abans de començar el curs.

Article 5. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants
que les desenvolupin i complementin.

Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2017, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
A. Activitats a la xarxa de Centres Cívics i equipaments Culturals
Concepte

EUR

1.
2.

10,56

3.
4.
5.

Cursos de formació especial no reglada. Preu màxim per hora
Assistència a actes públics festius o culturals
Preu màxim
Venda catàlegs exposicions. Preu màxim
Quota anual d'inscripció CEM
Activitats realitzades als espais joves. Preu màxim per hora
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52,79
158,36
15,81
10,56

Concepte

EUR

6.

Abonaments per a la temporada de teatre
Preu màxim per trimestre
7.
Organització de jornades, activitats i esdeveniments diversos de
caràcter lúdic en general. Preu màxim
8. Venda d’obres d’art amb finalitats solidàries (preu unitat)

116,13
1.224,18
50,00

B. Activitats, cursos i tallers culturals i formatius específics per a la gent gran. Preu màxim
1.Cursos de formació no reglada anuals
2.Cursos de formació no reglada trimestrals
3.Altres activitats de la Gent Gran

130,00
50,00
18,00

C. Quota màxima de participacions i tallers, cursets i activitats familiars, per la següent
relació:
Tipus A (màxim 20 hores)
Tipus B (màxim 30 hores)
Tipus C (màxim 40 hores)

56,89
79,65
102,41

Normes d'aplicació de les tarifes:
a) Per als apartats A1, A2, A3, A5, A6 i A7 i B caldrà que la Junta de Govern Local fixi en
cada cas el preu a exigir, que serà com a màxim el que fixa l’ordenança. En el supòsit que
l’activitat sigui organitzada per un organisme autònom, la competència per a la fixació de la
quantia del preu públic correspondrà a la Presidència de l’organisme, llevat del supòsit que
aquesta quantia no cobreixi el cost del servei.
b) Les persones que estiguin en possessió del carnet jove, el carnet de pensionista, o acreditin
la seva condició d’aturat o estudiant tindran una bonificació del 50% en el preu de les
entrades al Teatre municipal Can Gomà. No obstant això si aquestes entrades han estat
comprades mitjançant un servei telemàtic (telèfon, internet, etc), caldrà afegir els
descomptes anteriorment esmentats, al cost que l’entitat bancària estipuli per fer ús del
servei telemàtic.
c) En les activitats, cursos i tallers per a gent gran, les persones que col·laboren com a
formadors de manera desinteressada a la seva programació estan exempts del pagament del
preu públic establert en l’apartat B d’aquest annex.
d) El pagament dels cursos de gent gran anuals de preus superiors als 40 € EURos es podrà

realitzar en un únic termini o en dos terminis del 50% cadascú, el primer al moment de la
inscripció, el mes de setembre, i el segon 50% al mes de març de l’any següent.
Es podran determinar preus específics en funció dels ingressos. Per tal de determinar el tram
d’ingrés que definirà el preu es consideraran el ingressos de la unitat familiar o de convivència.
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Per tant es sumaran els ingressos de tots els membres de la unitat familiar o de convivència i es
dividiran pel número de membres que estan empadronats al domicili
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