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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

1. OBJECTE I DEFINICIONS

Article 1.

L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeixen pel
Capítol VI del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes
concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d'abril i,
en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta
Ordenança.

Article 2.

Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfaran per la prestació de serveis o la realització d´activitats de competència
municipal quan hi concorri alguna de les dues circumstàncies següents:
1.

a)Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol-licitud o
de recepció voluntària. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol-
licitud o la recepció per part dels administrats:

-Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

- Quan els béns, serveis activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
b)Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a
favor del sector públic de conformitat amb la normativa vigent.

2.-No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a. Abastament d´aigua a fonts públiques
b. Enllumenat de vies públiques
c. Protecció civil
d. Vigilància pública en general
e. Neteja de la via pública
f. Ensenyament en els nivells d´educació pre-escolar i educació general bàsica.

2. OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3.-

Estaran obligades al pagament dels preus públics, les persones físiques o jurídiques, així
com aquelles entitats sense personalitat jurídica, que constitueixen una unitat econòmica
o un patrimoni separat, com ara comunitats de béns o herències jacents que realitzen
l´objecte del preu.
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Estan solidàriament obligats al pagament els que es beneficiïn de serveis o activitats
pels quals cal satisfer preus públics.

Article 4.

El pagament de preus públics per serveis no autoritzats prèviament o que ultrapassessin
els límits de l'autorització no comporta la legalització de les prestacions no autoritzades
i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres
mesures que corresponguin.

3.-NAIXEMENT DE L´OBLIGACIÓ

Article 5
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la
pràctica de l'activitat.
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei encara que no hagi estat
autoritzat.

5-ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS

Article 6
1.L'establiment dels preus públics correspon al Ple. L'establiment i les modificacions
posteriors de preus nous o ja establerts correspondrà a la Comissió de Govern. No
obstant això, els preus públics establerts corresponents a serveis a càrrec dels
organismes autònoms Residència geriàtrica i Ràdio municipal d´Arenys seran fixats per
aquests, sempre que els esmentats preus cobreixin el cost i ho permetin els seus estatuts.
En concret:
-Organisme autònom Residència geriàtrica : fixació del preu públic per estades a la
Residència geriàtrica.
-Organisme autònom Ràdio municipal d´Arenys de Mar, fixació preu públic per
publicitat a la Ràdio municipal.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms han d'enviar a l'Ajuntament una còpia de
la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el
cost dels serveis.

6.-QUANTIA

1.L´import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o
l´activitat practicada.
2.Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d´interès públic que ho aconsellin,
l´Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en l´article anterior.
En aquests casos hauran de consignar-se en el pressupost municipals les dotacions
oportunes per cobrir la diferència resultant, si existeix.
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3.Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l´article anterior, inclosa la
falta de capacitat econòmica, a part d´aquelles que es deriven de les conveniències del
mateix servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.

Article 7 Repercussió d´IVA

En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis procedirà
repercutir IVA quan aquests serveis tinguin mínima entitat, i d´acord amb la normativa
reguladora de l´impost.

7-GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS

1. L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades
que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o
d'aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índexs adients.
Un cop verificades les dades reals, es procedirà a la regularització pertinent.
3. L'Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament
incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
perjudici d'exigir el pagament dels deutes acreditats.

Article 8

1. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
2. Quan, per causes que no són imputables a l´obligat al pagament del preu , el servei o
l'activitat no es presti, procedirà la devolució de l´import corresponent.

Article 9

1. Per al pagament del preu públic, els períodes de venciment seran els que s'assenyalin
en els epígafs o apartats que fixen els preus.
2.Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de
serveis de tracte successiu, el venciment serà l´últim dia del trimestre natural.
3. En tot cas, l'alcalde podrà modificar qualsevol dels terminis sempre que les
necessitats dels serveis així ho aconsellin i els nous terminis establerts no siguin
inferiors a 2 mesos.

Article 10. Període de pagament

1.Quan es tracti d´una liquidació singular (per prestació de serveis sense continuïtat en
el temps, o de la primera liquidació corresponent a l´alta en el registre respectiu, els
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terminis de pagament, en cas que no es disposi el contrari per norma especial, seran els
previstos en l´article 20 del Reglament General de Recaptació.
2.Quan es tracti de preus públics de venciment periòdic, les quotes corresponents als
exercicis successius a l´alta s´hauran de satisfer en el període que determini
l´Ajuntament. Aquest període serà divulgat per a coneixement general i no serà inferior
a dos mesos naturals.
3.Un cop transcorreguts els períodes de pagament voluntari establerts per cadascun dels
diferents preus públics, sense haver-se acreditat el pagament de la quota liquidada, es
procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment.

Article 11 Recàrrec de constrenyiment i interessos de demora.

1.Quan els preus públics no s´hagin satisfet en els períodes de pagament voluntari a què
es referfeixen els apartats 1 i 2 de l´article anterior, es meritarà el recàrrec de
constrenyiment del 20% i els interessos de demora.
2. Els interessos de demora es computaran en base al tipus d´interès legal vigent durant
el període de demora.
3.Quan el pagament es faci abans que es dicti la providència de constrenyiment el
recàrrec exigible serà del 10 per cent i no s´exigiran interessos de demora.

DISPOSICIONS FINALS I VIGÈNCIA

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 8
de novembre de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre
de 2002, entrarà en vigor el primer de gener de 2003 i tindrà vigència mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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ANNEX DE TARIFES DE L´ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS

TARIFA 1- ENSENYAMENTS ESPECIALS.

1- Educació permanent d’adults, pel curs 02-03:
- Castellà ..............................................................   75- euro
- Alfabetització i neolectors .................................     8- euro
- Graduat en secundària i proves d’accés ...........   151- euro

“L’ apartat de les bonificacions queda igual que fins ara.”

2- Altres cursos:
    - Tipus A, impartits per professors titulars
      superiors, per hora..................................................2,49,- euros
    - Tipus B, impartits per tècnics mitjans
      i especialistes per hora............................................1,45,- euros
    - Tipus C, impartits per especialistes........................ 0,73,- euros

3- Fotocòpia material escolar, per als alumnes, una...... 0,1,- euros

TARIFA 2- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

1 - Pistes Col·legi Maragall, per partit...........................10,50,- euros
2 - Pistes Col·legi Maragall, per partit amb llum.......... 18,00- euros
3- Utilització gimnàs per trimestre................................40,00,- euros

Per les persones discapacitades i persones en atur, o que acreditin tenir rendes inferiors
al salari mínim interprofesional la tarifa serà del 50%. Pels socis de clubs integrats en
l'OAM d'esports que ho acreditin la tarifa serà del 80%.

Gaudiran d’exempció:

Els clubs que formin part o estiguin integrats en el Consell Municipal d’Esports, prèvia
presentació del seu calendari de partits i entrenaments al Consell d’Esports i que siguin
aprovats per aquest.

L’esport base juvenil, infantil i escolar, després d’una sol·licitud prèvia al Consell
d’Esports.
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La resta del punt queda igual, però al final s’ hi afegeix:

Naixement de l’ obligació i periode de pagament en el Gimnàs Municipal

L’ obligació de pagar neix des del moment en que s’iniciï la prestació del servei.
S’entendrà que el servei s’ ha iniciat el dia en el que l’usuari comença a disposar del
gimnàs municipal.

Si el dia en que neix l’ obligació de pagar no fos el primer dia del mes, l’ usuari abonarà
la part proporcional als dies que resten per finalitzar el mes.

Quan per causes no imputables a l’ obligat al pagament del preu el servei no es presti o
desenvolupi, procedirà la devolució de la part proporcional de l’ import de la tarifa en
funció dels dies en els que el servei no s’hagi prestat.

Quan es tracti de venciment periòdic, les quotes corresponents als trimestres successius
a l’ alta s’ hauran de satisfer en el periode dels 5 primers dies del trimestre mitjançant
domiciliacions bancàries.

TARIFA 3- ACTIVITATS D´ESTIU MATRÍCULA.

Es modifiquen les tarifes:
1.- Escola de Vela ( per setmana ) ................................. 99,00,-euros
2.- Esplai de Mar ( per setmana )  .................................. 92,80,-euros
3.- Escola de Bàsquet ( juliol i agost ) dos mesos  ......... 34,70,-euros
4.- Patinatge Artístic ( juliol i agost ) dos mesos  .......... 34,70euros
5.- Volei platja ( juliol o agost ) per mes  .......................18,60-euros
6.- Volei ( juliol o agost ) per mes  .................................18,60,-euros
7.- Iniciació al Futbol ( juliol )  ...................................... 18,60-euros
8.- Futbol 7/11 ( juliol i agost ) dos mesos .................... 34,70,-euros
9.- Futbol platja (juliol i agost ) dos mesos ................... 34,70.-euros
10.- Gimnàstica Rítmica ( juliol i agost ) dos mesos  .... 34,70.-euros
11.- Hoquei ( juliol i agost ) dos mesos  .......................... 34,70.-euros
12.- Escola de natació ( juliol o agost ) per mes  ............. 36,50.-euros
13.- Tennis Taula ( juliol i agost ) dos mesos  ................. 34,70-euros
14.- Tennis ( juliol i agost ) dos mesos  ........................... 63,10,-euros
15.- Aeròbic / escacs ( juliol o agost ) per mes  ............ ... 18,60-euros
16.- Escacs (juliol o agost) per mes....................................18,60 euros
17.- Badminton ( juliol i agost ) dos mesos  ...................... 34,70-euros
18.- Escola esportiva (juliol) per torn de 15 dies................ 50,75,-euros
19.- Escola esportiva (Nadal o S,Santa) per setmana..........25,35 euros
20.- Sortides a la neu (esquiades ) ..................................... 80,50.-euros
21.- Excursionisme i tècniques d’Orientació (per curs)........50,75 euros
22.- Iniciació a l’escalada i a l’alta muntanya (per curs).......92,80 euros
23.-  Altres activitats..............................................................30,05 euros
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24.- Casal Infantil (15 dies) ..................................................33,00 euros
25.- Menjador Casal Infantil....................................................5,30 euros

Les famílies nombroses que ho acreditin, gaudiran d’un descompte en les inscripcions
del 50%

Les famílies que acreditin tenir rendes inferiors al salari mínim interprofessional, se’ls
aplicarà el 50% de la tarifa, previ informe dels Tècnics de Serveis Socials que valorarà
la concurrència de les circumstàncies anteriorment esmentades.

TARIFA 4- RADIO MUNICIPAL.

Es modifiquen les tarifes, quedant de la següent manera:

TARIFES PUBLICITAT RÀDIO ARENYS DE MAR / 91.2 F.M.
( 16 % IVA  a part )

 GRAVACIO falca bàsica:  12 euro

 GRAVACIÓ falca complexa: 18 euro

 ENREGISTRAMENT PUBLIREPORTATGE:   30 euro

(El preu de les posteriors gravacions dependrà de la durada i la intensitat
 del contracte)

(L'import de les gravacions complexes o especials es veurà incrementat
 Segons cada cas)

Preus contractes en paquets mensuals (30
segons):

20 passis 33 euro
30 passis 45 euro
60 passis 79 euro
90 passis 105 euro
120 passis 125 euro
150 passis 145 euro
180 passis 165 euro
210 passis 185 euro

Increment d'un 15% per escollir horaris d'emissió

Increment d'un 5% per contractacions inferiors als dos mesos
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Patrocinis d'espais

Publireportatge de 4 minuts 25 euro
Espai patrocinat de 5-10 minuts 20 euro
Programa patrocinat en exclusiva 75 euro
Patrocini compartit programa 15 euro
Patrocini compartit transmissió
esports

10 euro

TARIFA 5-ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL
1.-La quota per estada a la Residència Geriàtrica Municipal a satisfer pels usuaris que
ingressin a partir de l'1 de gener de 2001, s'estableix en funció dels diferents nivells
assistencials en base al protocol de  la valoració segons la classificació de l'O.M.G que
s'indiquen a continuació:

La valoració del nivell assistencial dels usuaris que siguin beneficiaris del Programa
SAR (Suport Acolliment Residencial), serà la que en cada moment sigui assignada per
l'ICASS.

La valoració del nivell  assistencial dels usuaris que no siguin beneficiaris del Programa
SAR, serà la facilitada segons l'informe que aporti  l'usuari en la seva sol·licitud i que
serà posteriorment ratificat, si s'escau,  pel metge titular de la  Residència Geriàtrica.

Els nivells assistencials classificats i les quotes proposades son:

Baixa intensitat ................................961,62-euros/mes
Mitja intensitat d'atenció.................1.107,67 euros/mes
Alta intensitat d'atenció  .................1.298,19 euros/mes

Es modificarà aquesta classificació quan el resident sofreixi un canvi del seu estat físic
i/o psíquic i la valoració de nivell assistencial que s'efectuï això ho indiqui.

2.La quota dels usuaris amb contracte anterior a 1 de gener de 2003 tindran el 3,6%
d'augment sobre la quota que venen satisfent l'any 2002, que correspon a l'I.P.C
determinat en el mes d'agost d'enguany.
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L'aportació que  l'usuari ha d'efectuar vindrà donada per:

a)      Els residents acollits als programa SAR, la que marqui l'ICASS
b)      En el supòsit que un usuari no pugui satisfer la totalitat de la quota establerta, no
sigui beneficiari de cap subvenció per arribar-hi i no estigui acollit al programa SAR,
s'incrementarà el 3,6 % a l'aportació de l'any anterior. La diferència de l'aportació fins a
arribar a la quota establerta segons l'escalat, l'aportarà  l'O.A.L. Residència Geriàtrica,
mitjançant resolució de l'alcalde-president, prèvia proposta de l'administrador de
l'O.A.L.

3.  S’estableix el preu d’un àpat en   ......................................    4,00 euros

TARIFA 6- ALTRES PREUS.

1. CULTURA

1. Ball de Carnaval
- venda anticipada...................   6,50,- € .
- venda a taquilla.................... 10,35,- € .
- venda a components de comparses i nens
  fins a 13 anys d’edat................    5,20,- €    .

2. Ball de màscares o similars
- venda anticipada...................  5,20,- € .
- venda a taquilla....................  7,15,- €.

3.  Cursos per fomentar la participació en algun aspecte concret de l’activitat cultural.
- Tipus A:.......................................................... 3,42-€ .
- Tipus B: cursos de 5 sessions de 2 hores..   20,25-€ .
- Tipus C: cursos de 10 sessions de 2 hores.. 34,35-€ .
- Tipus D: cursos de 20 sessions de 2 hores.. 68,70-€ .

2. ALTRES PREUS

1- Venda de samarretes: Tipus A: 3 €
Tipus B: 6 €

2- Copes commemoratives Una copa 2 €
3- Cinema a la fresca Entrada 2 €

Lloguer cadira 0,70 €
4- Concerts música clàssica Tipus A: Socis escola de música 1,5 €

No socis 3 €
Tipus B: Socis escola de música 3 €

No socis 6 €
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5- Concert de rock, jazz,
música catalana i teatre

Tipus A: 6 €

Tipus B: 7 €
Tipus C: 8 €
Tips D 9 €
Entrades anticipades Descompte 20%
Abonaments Descompte 20%

6- Publicitat a les edicions
municipals

Díptics, tríptics,
quatríptics…

Contraportada sencera 200 €

1/6 de contraportada 40 €
2/6 de contraportada 75 €
3/6 de contraportada 100 €

Programa de Sant Zenon i
Sant Roc

1/4 de pàg. Interior 37 €

1/2 de pàg. Interior 60 €
Pàg. Sencera 105 €
Contraportada 300 €
1ª. Pàgina 165 €
Última pàgina 235 €

7- Venda de Llibres Un periodista catalán en el
exilio, Ferran de Pol

8,20 €

Arenys de Mar. 100 anys de
Festa Major

3,20 €

Quan nasqué i
s'emancipà…

6,30 €

8- Titelles Mostra de Titelles Sessió tarda 3 €
Sessió vespre 4 €
Sessions tarda i vespre 5 €


