Dilluns, 19 de setembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Begues
EDICTE
Publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 022016013185, del passat 1 d'agost de 2016, i al tauler d'anuncis,
l'aprovació de la modificació dels annexos 1 i 7 de l'Ordenança general reguladora dels preus públics, i un cop finalitzat
el termini de 10 dies d'exposició al públic sense que s'hagin presentat reclamacions, es publiquen les modificacions
aprovades:
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
ANNEX 1. Preu públic per a l'assistència a cursos, tallers i activitats adreçades a la gent gran.
1. Concepte
L'Ajuntament estableix el preu públic per l'organització de cursos, tallers, activitats adreçades a la gent gran, ja sigui de
caràcter formatiu, com de lleure, que no disposin d'una ordenança específica que les reguli.
2. Acreditament
L'obligació de contribuir neix i el preu s'acredita en el moment de formalitzar la matrícula a cada curs, ensenyament, i/o
activitat.
3. Tarifes

a) Tallers d'aprenentatge per a la gent gran
• Escola d'adults (per cada mes)
b) Activitats físiques per a la gent gran
• Gimnàstica (per cada trimestre)
c) Cicle de caminades per a la gent gran
• Caminada (per cada sortida)
d) Servei de podologia
• Quiropòdia (per cada sessió)
e) Sortides culturals de la gent gran

Preu

IVA

Preu total

10,00 EUR

exempta

10,00 EUR

4,13 EUR

0,87 EUR (21%)

5,00 EUR

2,48 EUR

0,52 EUR (21%)

3,00 EUR

12,00 EUR
8,26 EUR

exempta
1,74 EUR (21%)

12,00 EUR
10,00 EUR

4. Normes específiques de funcionament dels serveis

1. La sol·licitud de baixa en el centre per l'interessat-ada realitzada amb posterioritat al dia d'inici de l'activitat docent, tal
sols podrà comportar l'anul·lació total o parcial del deute pendent de liquidació corresponent als ENSENYAMENTS NO
REBUTS.
L'estimació de la baixa produirà efectes els mes natural següent a la seva acceptació.
Sense perjudici d'allò que s'estableix en els apartats anteriors, si la raó de la baixa al centre és imputable exclusivament
a l'Administració Pública, es procedirà a la devolució dels imports satisfets pels diferents conceptes, prèvia sol·licitud de
l'interessat/la interessada.
2. L'import es liquidarà mensualment, mitjançant domiciliació bancària, durant el període de vigència de cada
ensenyament.
3. No s'admetrà la formalització de la matrícula d'un/a alumne/a amb imports pendents de pagament, per qualsevol
concepte, de cursos acadèmics anteriors.
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a) Tallers d'aprenentatge de la gent gran.
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b) Gimnàstica
1. L'import es liquidarà trimestralment, mitjançant domiciliació bancària o ingrés directe, durant el període de vigència de
l'activitat.
2. En cas de baixa, no es retornarà l'import satisfet.
c) Cicle de caminades
En cas de baixa no es retornarà l'import satisfet, i es reservarà la plaça per la propera sortida.
d) Servei de podologia.
Per gaudir d'aquest servei s'ha de disposar del carnet de persona usuària de l'espai de la gent gran.
ANNEX 7. Preu Públic per a la utilització dels serveis, espais, instal·lacions i materials ubicats en el centre cívic "El
Roure" i a l'Escorxador.
Article 1. Concepte.
L'Ajuntament estableix el preu públic per la utilització dels serveis, espais, instal·lacions i materials ubicats en el centre
cívic "El Roure" i/o en l'edifici de l'Escorxador.
Els espais, instal·lacions i serveis i el seu règim de cessió i/o ús privatiu seran objecte de regulació mitjançant
Reglament.
Article 2. Acreditament.
1. L'obligació de pagament del preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de l'activitat, o des del
moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament especial. En el cas del cursos, tallers, o altres accions
formatives, l'obligació de pagament neix en el moment de formalitzar la inscripció.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de la prestació del servei o de realització de l'activitat,
podent-se efectuar per anticipat si així es requereix, o en el moment de la concessió de la utilització privativa o
l'aprofitament especial.
3. La inscripció en un curs es farà efectiva un cop fet el pagament. La plaça queda confirmada en el moment d'entregar
el comprovant de pagament en un termini màxim de cinc dies des de el moment de la inscripció. Si en aquest període
no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de plaça.
Article 3. Tarifes
Les tarifes que es relacionen a continuació es veuran incrementades amb l'IVA corresponent:
Tarifa 1. Utilització d'espais.
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1. Teatre El Goula.
a) Amb grades, per cada hora: 82,64 EUR
b) Amb grades, fins a 6 hores: 363,64 EUR
c) Amb grades, fins a 12 hores: 619,83 EUR
d) Sense grades, per cada hora: 74,38 EUR
e) Sense grades, fins a 6 hores: 252,89 EUR
f) Sense grades, fins a 12 hores: 431,40 EUR
2. Aula polivalent, per cada hora: 16,53 EUR
3. Sala de reunions, per cada hora: 12,40 EUR
4. Buc musical gran, per cada hora: 24,79 EUR
5. Buc musical petit, per cada hora: 12,49 EUR
6. Vestíbul, per cada hora: 41,32 EUR
7. Aula 1, per cada hora: 12,40 EUR
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8. Aula 2, per cada hora: 12,40 EUR
9. Escorxador:
a) Per cada hora: 64,59 EUR
b) Fins a 6 hores: 219,83 EUR
c) Fins a 12 hores: 352,07 EUR
Tarifa 2. Materials
Per l'ús de taules, cadires, taulells, carpes i/o tanques s'aplicarà la tarifa recollida a l'ordenança fiscal 45.
Tarifa 3. Serveis complementaris
1. Servei de tècnic de llum i so:
1- Actes amb l'equip mòbil petit sense presència de tècnic durant l'acte: 65,00 EUR
2- Actes amb l'equip mòbil petit amb presència de tècnic durant l'acte: 190,00 EUR
3- Actes amb l'equip mòbil gran amb presència de tècnic durant l'acte: 600,00 EUR
4- Actes amb l'equip fix amb presència de tècnic durant l'acte i durada superior a 2 hores: 250,00 EUR
5- Actes amb l'equip fix, sense presència de tècnic: 150,00 EUR
6- Actes amb l'equip fix, amb presència d'un tècnic: 200,00 EUR
7- Actes amb l'equip fix, amb presència de dos tècnics durant el muntatge i només un durant l'acte: 450,00 EUR
8- Actes amb l'equip fix amb presència de més d'un tècnic durant el muntatge i l'acte: 600,00 EUR
9- Sessions de cinema: 200,00 EUR
10- Actes que no s'ajustin a cap dels supòsits anteriors:
a) Tècnic, per hora: 35,00 EUR
b) Auxiliar, per hora: 25,00 EUR
Els punts 4, 5, 6, 7 i 8 es refereixen exclusivament als actes celebrats al teatre "El Goula".
2. Servei de consergeria, per cada hora: 23,50 EUR
3. Servei de brigada: el que estableixi la ordenança fiscal 45
4. Servei de seguretat: el que estableixi la ordenança fiscal 41
5. Servei de tècnic informàtic, per cada hora: 35,00 EUR
Tots els actes que requereixin equip de llum i so estaran subjectes al contracte administratiu vigent establert entre
l'Ajuntament de Begues i l'empresa adjudicatària d'aquest servei.
Tarifa 4. Preu de venda de les entrades Teatre El Goula.
El preu de les actuacions que es realitzin al teatre "El Goula", sempre que siguin organitzades per l'Ajuntament de
Begues, és el que es recull a continuació:
Tipus A
anticipada
12,40

el mateix dia
13,22

Tipus B
anticipada
9,92

el mateix dia
10,74

Tipus C
anticipada
6,61

el mateix dia
7,44

Tipus D
anticipada el mateix dia
4,13
4,96

La distinció que es fa de la tipologia d'espectacle és la següent:
- Tipus A: Espectacles on el catxet sigui superior als 4.500 EUR (no inclou IVA).
- Tipus B: Espectacles on el catxet sigui superior als 3.000 EUR (no inclou IVA).
- Tipus C: Espectacles on el catxet sigui superior als 2.000 EUR (no inclou IVA).
- Tipus D: Espectacles adreçats al públic infantil.
Normes específiques de funcionament de la tarifa 4:
- Als espectadors de fins a 12 anys, se'ls hi aplicarà els preus "tipus D" independentment de la tipologia de l'espectacle.
- Pels espectacles amb catxet superior a 8.000,00 EUR, es podrà establir un preu públic diferent als descrits
anteriorment.
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Tipus d'espectacle
Venda
Preu (sense IVA)
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- Per tots aquells espectacles la venda d'entrades dels quals es faci en la modalitat on-line, el preu de l'entrada
s'incrementarà en 0,91 EUR més IVA.
Tarifa 5. Cinema al teatre "El Goula".
1. Per cada sessió, per persona: 4,13 EUR
2. Per cada sessió (preu reduït), per persona: 3,31 EUR
Article 4. Exempcions i Bonificacions
1. Les associacions o entitats del municipi o amb seu al municipi inscrites en el Registre Municipal d'Associacions
Veïnals estaran exemptes de pagament dels preus públics descrits en l'article 3 sempre que l'activitat que es dugui a
terme sigui coincident amb les activitats pròpies de l'entitat que es descriuen en els seus estatuts. A aquelles entitats
que sol·licitin la utilització d'un espai per un període continuat en el temps, se'ls aplicarà l'exempció si així s'acorda
mitjançant conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, o per resolució municipal.
En cap cas, l'ús continuat en el temps d'un espai per part d'una entitat no crearà cap dret, precedent, avantatge o
reserva per a anys o usos posteriors.
Per a aquestes entitats, els actes que s'incloguin dins de les tarifes 3.1.4 i 3.1.5 (Tècnic de so del teatre "El Goula")
d'aquesta ordenança tindran una bonificació del 50% de l'esmentada tarifa.
2. Les associacions o entitats no inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals o les associacions o entitats
sense ànim de lucre, quan ambdues realitzin activitats amb finalitats solidàries, gaudiran d'una bonificació del 100 % de
la tarifa 1 (utilització d'espais).
3. Gaudiran d'una bonificació del 100% aquelles activitats realitzades per col·lectius de Begues que fomentin la creació
cultural i que estiguin descrites en un projecte. En aquest cas, caldrà l'aprovació de l'Ajuntament i serà obligatori establirhi un conveni de col·laboració on es concreti l'àmbit d'aquesta col·laboració.
Queda exclosa d'aquesta bonificació la tarifa 1.1 (teatre el Goula), així com les tarifes associades a la utilització d'aquest
espai.
4. El concessionari del bar del centre cívic gaudirà d'una bonificació del 50% dels preus descrits a la tarifa 1.
5. Estaran exemptes de pagament aquelles activitats que siguin rellevants i d'interès general pel municipi, sempre que
siguin obertes a tothom, gratuïtes i sense finalitats comercials. S'inclouen les activitats realitzades pels partits polítics
amb representació municipal.
Article 5. Garanties
1. La garantia a dipositar per l'ús del "Teatre El Goula" serà del 30% de l'import del preu públic a satisfer.

3. Totes aquelles persones a qui l'Ajuntament entregui una clau del centre cívic "El Roure", ja sigui a títol particular o
com a representant d'una entitat local o de qualsevol persona jurídica, haurà de dipositar una garantia de 30,00 EUR per
cada clau que rebi.
En cas de pèrdua de la clau i sol·licitud d'una nova, s'haurà d'abonar novament la garantia.
4. Totes les entitats locals, o qualsevol persona física o jurídica, a qui l'Ajuntament li assigni el gaudi d'un armari, haurà
de dipositar una garantia de 20,00 EUR per cada armari que rebi.
5. En els casos de danys en els espais, instal·lacions o material cedit, o quan hi hagi pèrdua d'aquest material,
l'Ajuntament incoarà expedient administratiu per a l'execució del dipòsit, si n'hi hagués, o per la reclamació dels danys i
perjudicis quan no s'hagi previst dipòsit o quan la quantificació dels danys o el valor del material perdut sigui superior al
dipòsit.
Begues, 8 de setembre de 2016
La secretària interventora, Montserrat Ferrarons Pallach

https: //bop.diba.cat

●
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DL: B-41698-2002
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2. La garantia a dipositar per l'ús de la resta d'espais serà del 20% de l'import del preu públic a satisfer.

