ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

1. OBJECTE I DEFINICIONS

Article 1 Fonament i naturalesa

1.D’acord amb allò que disposa l’article 127 en relació amb els articles 41 al 47 del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament estableix la present Ordenança de preus públics, que es regiran per les
seves disposicions, per l’indicat Text refós i amb caràcter supletori serà d’aplicació el títol III de
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

2.Els preus públics que s’estableixen són els que figuren a l’annex d’aquestes tarifes i que
s’enumeren tot seguit:

- Ensenyaments especials
- Activitats i instal·lacions esportives municipals
- Activitats d’estiu
- Residència geriàtrica
- Altres preus

3. La concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a la
fixació de la quantia corresponent així com, si escau, aquells criteris específics de gestió,
liquidació o recaptació que siguin necessaris d’acord amb la naturalesa de l’actuació o del
servei del què es tracti. La present regulació general, per tant, és directament aplicable en la
resta d’aspectes.

Article 2 Concepte

Tenen la consideració de preus públics aquells que es poden exigir per la prestació de serveis
o la realització d’activitats de competència municipal, sempre que hi concorrin les dues
circumstàncies següents:

a) Que els serveis o les activitats siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.

b) Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o no
la seva reserva a favor del sector públic de conformitat amb la normativa vigent.

Article 3 Serveis i activitats exclosos

No podran exigir-se preus públics pels serveis i les activitats que tot seguit es detallen:

a) Subministrament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

Article 4 Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o les
activitats pels quals cal satisfer-los.

En els casos de menors d’edat, són responsables del pagament els pares, tutors o altres
legalment responsables.

Article 5. Quantia

1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de cobrir,
com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme.

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’apartat primer. En aquests
casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura
de la diferència resultant, si n’hi ha.

3. Les tarifes es poden graduar també per la manca de capacitat econòmica, a part de les que
deriven de les conveniències del mateix servei. En casos justificats, es pot arribar a la gratuïtat

del servei.

4. Llevat que s’indiqui el contrari, les tarifes de preus públics no comprenen l’impost sobre el
valor afegit (IVA), el qual s’hi haurà de repercutir, si escau, d’acord amb la normativa que el
regula.

5. La quantia del preu públic serà la que es fixa en els tarifes contingudes en l’annex, per a
cada un dels diferents serveis o activitats que es realitzen.

Article 6 Règim d’autoliquidació

L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.

Article 7 Règim de declaració o d’estimació

1. L’Ajuntament pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les
comprovacions oportunes.

2. En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’Ajuntament pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.

Article 8 Naixement de l’obligació de pagament

1. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’iniciï la prestació del servei o la realització
de l’activitat.

L’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’ import total o parcial.

2. Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat
no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.

Article 9 Venciment

1. 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.
Si hom no hagués establert explícitament, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural.
2. En tot cas, l'alcalde podrà modificar qualsevol dels terminis sempre que les necessitats dels
serveix així ho aconsellin i els nou terminis establerts no siguin inferiors a 2 mesos.
3. Si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de
la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment de pagament.
4. Un cop transcorreguts els períodes de pagament establerts per cadascun dels diferents
preus públics, sense haver-se acreditat el pagament que correspongui, es procedirà a exigir el
deute pel procediment de constrenyiment.
5. Els preus públics, des del dia següent a la finalització del termini de pagament en període
voluntari, sense que se n’hagi fet l’ ingrés, meritaran interessos de demora.

Article 10 Fixació

1. L’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb
l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2. En tota proposta de fixació o modificació de preus públics, s’ha d’acompanyar una memòria
economicofinancera que justifiqui l’import dels preus que es proposen, el grau de cobertura
financera dels costos corresponents, d’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de taxes i preus públics.

DISPOSICIONS FINALS I VIGÈNCIA

Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el 21 de desembre de
2016 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

ANNEX DE TARIFES DE L´ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

TARIFA 1- ENSENYAMENTS ESPECIALS
Nivell I: Alfabetització
Nivell II: Certificat instrumental o Neolectors/es
Castellà per a nouvinguts
Català inicial
Preparació prova d’accés a cicle formatiu grau mitjà

9,35 €
9,35 €
20,80 €
9,35 €
174,65 €

Graduat en educació secundària:
Preu curs complert
Àmbit 1: Matemàtiques, Naturals i Tecnologia
Àmbit 2: Llengües (Català, Castellà Anglès)
Àmbit 3: Ciències Socials

174,65 €
58,20 €
58,20 €
58,20 €

Tarifes reduïdes:

Si els ingressos anuals de les unitats econòmiques de convivència són iguals o inferiors al
salari mínim interprofessional, s’aplicarà la quota 0 €.
Si els ingressos anuals de les unitats econòmiques de convivència són iguals o inferiors al
doble del salari mínim interprofessional, o es tracti de famílies nombroses o membre de família
monoparental, la quota serà del 50% de les tarifes anteriors per a cada membre.

TARIFA 2- ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

TARIFA
GENERAL

*TARIFA
ESPECIAL

Pista Ceip Joan Maragall, per activitat 1h matí

15,65 €

10,40 €

Pista Ceip Joan Maragall, per activitat 1h tarda-nit

20,85 €

15,65 €

Pista Ceip Sinera, per activitat 1h matí

15,65 €

10,40 €

Pista Ceip Sinera, per activitat 1h tarda-nit

20,85 €

15,65 €

Fiança lloguer activitat ceips mati/tarda-nit

10,40 €

10,40 €

1. Pistes

*TARIFES ESPECIALS: Clubs/Entitats/Associacions sense
ànim de lucre que estiguin degudament registrades al
Registre Municipal d’Entitats

No estaran subjectes els entrenaments i competicions regulars dels clubs/entitats/associacions
esportives que estiguin integrats al Consell Municipal d’Esports, prèvia presentació del seu
calendari de partits i entrenaments a la Regidoria d’Esports

2. PROGRAMA ESPORTIU SALUT I QUALITAT DE VIDA

Quota per trimestre.....................................51,45 €

•

•

Per a les persones discapacitades i persones en atur, o que acreditin tenir rendes
inferiors al salari mínim interprofessional la tarifa serà del 50%. Els justificants per
gaudir d’aquesta tarifa s’hauran de presentar 10 dies abans de l’inici de cada
trimestre. Cas de no aportar-se en el termini assenyalat es cobrarà la totalitat del
preu públic.
Jubilats i pensionistes el servei serà gratuït.

Naixement de l’obligació i període 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 en el moment en que l'usuari s'inscriu en el servei. A partir d’aquí, el
cobrament es realitzarà trimestralment.

- La quantitat exigible d'acord amb la tarifa serà irreductible per al període natural de temps
assenyalat a la quota.

- 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 mitjançant transferència bancària.

- Les quotes corresponents als trimestres successius a l’alta s’hauran de satisfer en el període
dels 10 primers dies del trimestre.

- Les baixes del servei s’han de comunicar 10 dies naturals abans de l’acabament del trimestre.
En cas que la baixa es faci una vegada començat el trimestre, l’obligat no tindrà dret a la
devolució del pagament corresponent

TARIFA 3. ACTIVITATS D’ESTIU

CASAL D’ESTIU

Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
Tarifa (euros)

Concepte

Preu dues setmanes
(Quinzena)

Casal d'estiu per torn
(de 9 a 13 h i de 15 a 18 h)

65,00

Menjador ( de 13 a 15 h)
amb càtering del casal

70,00

amb carmanyola

30,00

Acollida de 7:45 a 9 h

30,00

Acollida de 7:45 a 9 h i de 13 a 14 h

45,00

Acollida de 7:45 a 9 h i de 15 a 16 h

45,00

Acollida de 13 a 14h

25,00

Acollida de 15 a 16h

25,00

Acollida de 13 a 14h i de 15 a 16h

40,00
Tarifa (euros)

Concepte

per dia

Menjador ( de 13 a 15 h)
amb càtering del casal

7,50

amb carmanyola

3,50

Acollida de 7:45 a 9 h

3,50

Acollida de 7:45 a 9 h i de 13 a 14 h

5,00

Acollida de 7:45 a 9 h i de 15 a 16 h

5,00

Acollida de 13h-14h

3,00

Acollida de 15h-16h

3,00

Acollida de 13 a 14h i de 15 a 16h

4,50
Tarifa (euros)

Concepte

Preu una setmana

Casal d'estiu Setmana Genial i Escaig
(de 9 a 13 h i de 15 a 18 h)

32,50

Menjador ( de 13 a 15 h)
amb càtering del casal

35,00

amb carmanyola

15,00

Acollida de 7:45 a 9 h

15,00

Acollida de 7:45 a 9 h i de 13 a 14 h

22,50

Acollida de 7:45 a 9 h i de 15 a 16 h

22,50

Acollida de 13 a 14h

12,50

Acollida de 15 a 16h

12,50

Acollida de 13 a 14h i de 15 a 16h

20,00

Les famílies nombroses o membre de família monoparental que ho acreditin, gaudiran d’un
descompte en el preu dels casals del 30% per cada membre.

TARIFA 5. RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

1. ACOLLIMENT RESIDENCIAL I CENTRE DE DIA

1.A) Places de caràcter col·laborador.

Els usuaris que tenen atorgats el Servei de Residència assistida i Servei de Centre de dia per a
gent gran, de la Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
Atenció a les persones amb en situació de dependència, el preu públic serà el que fixarà
l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) per a cada exercici.

Per l’exercici 2013 els imports totals (Aportació Beneficiari + Import Icass) en funció de la
tipologia de servei i grau de dependència són els següents:

Residència assistida:
I/ baixa dependència

1.384,88 €/mes

II/ mitjana dependència

1.595,06 €/mes

III/ alta dependència

1.869,41 €/mes

Centre de dia:

Jornada complerta

Mitja complerta

dies

preu

dies

preu

4

140,30 €

4

84,18 €

8

252,54 €

8

151,52 €

12

364,78 €

12

218,87 €

16

477,02 €

16

286,21 €

21

617,32 €

21

370,39 €

1.B) Places de caràcter privat.

Els nous usuaris que ingressin amb caràcter privat, donat que no tenen atorgat els Serveis
procedents de la Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
Atenció a les persones amb en situació de dependència (Llei de dependència), se’ls aplicarà el
següents preus independentment del grau de dependència.

Residència assistida:
Habitació compartida

1.580 €/mes

Habitació individual

1.640 €/mes

Centre de dia

27€/dia

Pels usuaris ja residents al centre amb caràcter privat, se’ls mantindrà les condicions incloses
en el seu contracte assistencial, amb les actualitzacions anuals.
Per aquest 2013, la quota per els contractes anteriors a 31/12/2011 s’aplicarà l’actualització del
2,9 % (corresponent a l’IPC interanual).

Dins el preu d’acolliment estant inclosos tots els menjars, dins el preu de centre de dia no està
inclòs l’àpat del sopar.
Pagament del preu públic

1. Tractant-se del preu públic per residència assistida i per centre de dia que s’estenen al llarg
de varis mesos caldrà pagar la quota mensual en els terminis fixats al calendari fiscal.

En aquest cas, el pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària.

2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

3. En els casos d’alta o baixa en la recepció del servei de residència i centre de dia es cobrarà
la quota corresponent als dies d’estada efectiva.

TARIFA 6- ALTRES PREUS.

1. Cultura

Tipus A:

6,00 €

Tipus B:

8,00 €

1. Venda de samarretes:

2. Copes commemoratives, per copa

3. Entrades de teatre, música i dansa

3,00 €
Tipus A:

2,00 €

Tipus B:

3,00 €

Tipus C:

4,00 €

Tipus D:

6,00 €

Tipus E:

7,00 €

Tipus F:

8,00 €

Tipus G:

10,00 €

Tipus G1

12,00

Tipus H

15,00 €

Tipus I (tiquets internet)

8,00 €

Tipus J (tiquets internet)

10,00 €

Tipus A:

6,00 €

Tipus B:

10,00 €

4. Entrades Balls (orquestres)

La qualificació del tipus què fan referència els apartats 1, 3 i 4 s’establirà per acord del regidor
de cultura.

2. Productes Botiga Museus.

Producte
Llibret sobre el Museu

Preu
1,50 €

Carpeta peces Tortola Valencia

3,70 €

Carpeta mocadors

3,70 €

Carpeta patrons Casa Castells

10,30 €

Postal en blanc i negre

0,25 €

Postal en color

0,50 €

Catàleg sobre el fons de ret fi

31,00 €

Llibrets de les exposicions

6,20 €

Llapis del museu

1,35 €

Rajoles magnètiques dels Museus

3,40 €

Minerals: quarç, guix... peces petites

2,15 €

Minerals: pirites, casiterites... peces petites

5,25 €

Minerals: fluorita, talc... peces petites

6,20 €

Minerals: aiguamarines, òpals... peces mitjanes

26,75 €

Minerals: malaquites, aiguamarines.... peces grans

43,20 €

Penjoll boixet de plata 1,99 cm.

12,35 €

Penjoll boixet de plata 2,3 cm.

14,40 €

Punt de llibre

1,05€

Iman

1,00€

Tallers:
Taller de pintura amb minerals

4,00

Taller d’identificació de minerals

3,50

3. Productes departament Promoció Econòmica.

- Exemplar de plànol dels carrers d'Arenys de Mar

0,50€

- Adhesius (escut municipal,....)

0,50€

- Pin d'Arenys de Mar (escut municipal)

1,00€

- Llibret/Guia d'Arenys

1,00€

4. Productes Centre Salvador Espriu

Producte
Medalla commemorativa Salvador Espriu (medalla de bronze dissenyada per
Josep M. Subirachs)

Preu
41,00 €

5. Per serveis de reproducció: Ajuntament, Arxiu històric Fidel Fita, Museu d’Arenys, Centre de
documentació i est Salvador Espriu
REPRODUCCIONS FORMAT FOTOCÒPIA
A- Fotocòpia mida DinA4 - blanc i negre:
1 sola cara

0,15 €

les dues cares

0,25 €

B- Fotocòpia mida DinA4 - color (1 sola cara)

0,25 €

C- Fotocòpia mida DinA3 - blanc i negre
1 sola cara

0,20 €

dues cares

0,25 €

D- Fotocòpia mida DinA3 - color (1 sola cara)

0,35 €

REPRODUCCIONS FORMAT DIGITAL

A- Còpia digital de consulta (per full)

0,40 €

B- Còpia digital de qualitat per impressió o edició (per full)

1,25 €

SUBMINISTRAMENT SUPORT CÒPIES DIGITALS - CD / DVD (1 UNITAT)

0,60 €

LLIURAMENT REPRODUCCIONS SOL·LICITADES

A- Recollida en el servei corresponent

Sense cost

B.- Enviament per carta certificada, embalatge inclòs

B.1. A tot l’Estat espanyol
De 20 a 50 gr

4,75 €

De 50 a 100 gr

5,20 €

De 100 a 500 gr

6,50 €

B.2. A altres països europeus
De 20 a 50 gr

6,00 €

De 50 a 100 gr

6,85 €

De 100 a 500 gr

11,55 €

B.3. A la resta de països
De 20 a 50 gr

6,45 €

De 50 a 100 gr

7,85 €

De 100 a 500 gr

15,70 €

6. Educació

Preu

Producte
Llibre “L’Arca d’un Mariner”

9,00 €

7. Activitats Regidoria de Gent Gran.

Activitat

Preu

Campionat de Botifarra

20,00 €

Festa Diada de la Gent Gran

1,00 €

