Ordenança fiscal núm. 7
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1. Naturalesa de l'Ordenança
1. D'acord amb allò que disposa l'article 41 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 general de preus públics, que conté les normes comuns, tant substantives
com processals, que cal considerar, a tots els efectes, parts integrants de les Ordenances
reguladores de cada preu públic, en tot allò que aquestes no regulin expressament.
2. Les Ordenances particulars dels diferents preus públics només contindran els elements
indispensables per a la fixació de la quantia corresponent, així com aquells criteris específics
de gestió que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'aprofitament o del servei de que
es tracti, essent la present Ordenança general, per tant, directament aplicable en la resta
d'aspectes.
Article 2. Concepte
D'acord amb el que preveu l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tenen consideració de preus
públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per:
a) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal.
b) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal
quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
-Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de recepció
obligatòria.
-Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser prestades o
efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars o
cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels quals s'hagi declarat la
reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.
Article 3. Obligats al pagament
1. Estan solidàriament obligats al pagament :
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la prestació del
servei.
b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular, o
utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics, encara que no hagin
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
2. No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana, o la defensa nacional.
3. El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les
utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del
servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
4. Quan per raons no imputables a l'obligat al pagament del preu públic no es realitzi l'activitat,
no es produeixi la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic o no es presti el
servei, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Article 4. Quantia
1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats cobrirà el cost del
servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. L'import dels preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
es fixarà prenent com a valor de referència el valor de mercat corresponent o el de la utilitat
derivada d'aquells.
3. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin,
l'Ajuntament podrà fixar preus per sota dels límits fixats en els dos apartats anteriors.
Article 5. Indemnitzacions
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui,
s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o
reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels desperfectes.
L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a
què es refereix aquest article.
Article 6. Naixement de l'obligació de pagament
1. L'obligació de pagar el 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.
2. També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un aprofitament
especial, encara que no hagi estat autoritzat.
3. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Article 7. Períodes de pagament
1. Quan es tracta d'una liquidació singular, o de la primera liquidació corresponent a l'alta en el
registre respectiu, el pagament s'haurà de fer en els terminis següents:
a. Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.
b. Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes
posterior.
2. Quan es tracta 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 general coneixement i no serà inferior a dos mesos naturals.
3. Un cop transcorreguts els períodes de pagament voluntari establerts per a cadascun dels
diferents preus públics sense haver-se acreditat el pagament de la quota liquidada, es podrà
exigir el deute pel procediment de constrenyiment.
Article 8. Procediment de recaptació
1. La recaptació dels preus públics es realitzarà:
a) En període voluntari, o
b) En període executiu.

2. El procediment recaptatori només es suspendrà per les raons i en els casos expressament
previstos en la Llei.
3. El pagament es podrà fer en metàl·lic, xec nominatiu a favor de l'Ajuntament, o per altres
mitjans que pogués autoritzar l'òrgan gestor de la Recaptació.
4. Es podrà fer el pagament a la Caixa Municipal, o en entitats col·laboradores autoritzades.
5. Quan la comunicació del període de cobrament es realitzi de manera col·lectiva, es procedirà
a la publicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en els locals
municipals destinats als efectes. Igualment, aquests edictes es podran publicar a través dels
mitjans de comunicació que es considerin oportuns. Si es tracta de rebuts d'organismes
autònoms, els edictes es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en els locals del
corresponent organisme.
6. L'anunci de cobrança haurà de contenir, com a mínim:
a) El termini d'ingrés.
b) La modalitat d'ingrés a que és refereix l'apartat tercer d'aquest mateix article.
c) El lloc, dia i hora per a poder efectuar l'ingrés.
d) L'advertiment de que, finalitzat el termini voluntari d'ingrés, el deute serà exigit pel
procediment d'apressament i s'acreditaran els corresponents interessos de demora, recàrrec
d'apressament i, si fos el cas, les costes que es produeixin.
7. L'anunci de cobrament podrà substituir-se per notificacions individuals.
Article 9. Domiciliació en Entitats de dipòsit
1. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes dels preus públics en
comptes oberts en entitats de dipòsit. Per tal de fer-ho efectiu, hauran de dirigir-se a l'òrgan
recaptatori amb dos mesos d'antelació a l'inici del període de cobrament. En cas contrari,
sortirà efecte a partir del següent període.
2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa per temps indefinit fins
que el propi interessat no les anul·li, o bé que l'Entitat de dipòsit la rebutgí o la pròpia
administració recaptatòria disposi expressament la seva invalidesa per motius justificats.
Article 10. 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 provisionals per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Un cop verificades les dades reals, es procedirà a la regularització pertinent.
3. L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial 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 preus acreditats.
Article 11. Recàrrec de constrenyiment i interessos de demora
Quan els preus no s'hagin satisfet en els períodes de pagament voluntari a que es refereixen
els apartats 1 i 2 de l'article 7 s'acreditarà el recàrrec de constrenyiment i els interessos de
demora.

Els interessos de demora es computaran en base al tipus d'interès legal vigent al llarg del
període de demora.
Article 12. Establiment i fixació dels preus públics
1. Amb caràcter general, els preus públics s'establiran pel Ple de l'Ajuntament, qui aprovarà la
corresponent Ordenança reguladora.
2. Les Ordenances a les quals es refereix l'apartat anterior contindran els elements necessaris
per a la determinació de les tarifes corresponents, i restaran subjectes, en quant al procediment
de la seva tramitació, al que disposen els articles 16 a 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març. pel que s'aprovà la refosa de la Llei estatal Reguladora de les Hisendes Locals
3. Tanmateix, el Ple podrà delegar en la Comissió de Govern o atribuir als seus Organismes
Autònoms, l'establiment o modificació dels preus públics per prestació de serveis o realització
d'activitats administratives de competència local quan concorreixin les dues circumstàncies
següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o recepció
obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o realitzades pel
sector privat.
4. A l'expedient haurà de constar la memòria econòmico-financera justificativa del cost del
servei o de l'activitat realitzada, si es tracta de preus públics per prestació de serveis.
5. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, s'acreditarà a l'expedient la referència al valor de mercat, o la utilitat estimada d'aquells.
6. 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 els dos apartats anteriors.
Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar
en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència
resultant, si existia.
7. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades, inclosa la falta de capacitat
econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època o el moment
en què es produeix, etc.) I es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o
l'aprofitament.
Article 13. Repercussió de l'IVA
1. No procedirà efectuar repercussió de l'Impost sobre el valor afegit a les liquidacions de preus
públics que es practiquin per la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini
públic local.
2. En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis, procedirà
repercutir l'IVA quan aquests serveis no siguin de mínima entitat.
Article 14. Recursos administratius
1. Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels preus públics es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el corresponent acte, en el
termini d'un mes comptat des de la data de notificació del seu contingut.
2. Contra la desestimació del recurs al qual es refereix el punt anterior, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

3. L'acció administrativa per al cobrament del deute no s'aturarà si no es presta garantia
suficient que cobreixi el deute més els interessos legals que es puguin generar durant el
període de suspensió.
4. La suficiència de la garantia serà valorada per la Intervenció Municipal.
Article 15. Normes de gestió
1. Els preus públics que puguin correspondre a la Compañia Telefónica Nacional de España se
substituiran per una compensació en Metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la
disposició addicional 8a. De la Llei 39/1988, en relació amb la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
2. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials de vol, sòl o
subsòl de les vies públiques municipals, en favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, el seu import consistirà, en
tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment les esmentades empreses en el terme municipal.
3. El pagament del preu esmentat en l'apartat precedent s'entén compatible amb l'exigibilitat
d'altres taxes o preus públics per la prestació de serveis.
Article 16. Inexigibilitat dels preus públics
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Abastament d'aigua en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció Civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.

Article 17. Data d'aprovació i vigència.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 24 de gener de 2017, i entrarà en
vigor el dia de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les que figuren amb redactat
definitiu, en l’annex 5 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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.
ANNEX 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, que regula els preus públics pel lloguer de taules
i cadires
Pel lloguer de taules i cadires a particulars es requerirà el dipòsit d’una fiança.
El material s’ha de retornar a l’Ajuntament en el termini de 3 dies naturals. A partir del 4t dia, es
cobrarà una penalització per dia transcorregut i per unitat (taula o cadira).
En cas de pèrdua o malmetement del material, l’usuari haurà d’abonar la tarifa de reposició.

Les tarifes són les següents:
Concepte
Fiança
Reposició cadira de fusta (per unitat)
Reposició taula de fusta (per unitat)
Penalització diària (per dia i unitat)

Tarifa
100,00 €
25,00 € + IVA
100,00 € + IVA
1,00 €

1) La fiança serà retornada en el moment de la devolució del material prestat.
2) L’abonament de la fiança serà exigida prèviament a l’ús, excepte en el cas de
reposició.
3) El lloguer del material es farà en funció de la seva disponibilitat i gaudiran de
preferència els actes municipals i els actes organitzats per entitats.
ANNEX 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, que regula els preus públics de l’Escola de
municipal de Música
Per serveis de l'escola municipal de música de Cabrils,
1) ENSENYAMENT
1 alumne

56 €

2 alumnes

75 €

3 alumnes

80 €

Cicles

Sessions

Programa

Primer Contacte

1 hora/set.
1 sessió
1h 30’/set.

Kindermusik

40 €

Sensibilització

45€

1 sessió
1h 15’/set

Música i
Moviment

Amb Roda
d’Instruments

37,5
€

2 Sessions
de 45’/set.

Formació

Instrument

50 €

Conjunt Vocal 45'

27 €

Formació

Instrument

65 €

Conjunt Vocal 60'

27 €

Bàsica 2

Conjunt
Instrumental

Llenguatge
Musical 60'
Segon Instrument
(FB1)

13,5 €

Conjunt Vocal 60'

27 €

Llenguatge
Musical 60'

13,5 €

1 sessió
60’

Segon Instrument

PSP*

(col·lectiva)

(2 sessions de 45'
o 60')

Quotes d'Entrada

1r Cicle d’Iniciació
2n Cicle d’Iniciació
1r Cicle de la
Formació
Instrumental
2n Cicle de la
Formació
Instrumental
(es requereix prova de
nivell)

(es requereix prova de
nivell)

4t Cicle de la
Formació
Instrumental
(es requereix prova de
nivell)

2 Sessions
de 60’/set.

Assignatures

Preu

Complementàries Preu

Bàsica 1

1 sessió
30’

Formació

(individual)

Avançada
1

Instrument
Individual
Conjunt
Instrumental

1 sessió
45’

Formació

Instrument
Individual

(individual)

Avançada
2

Conjunt
Instrumental

70 €

80 €

45 €

Conjunt Vocal 60'

27 €

Llenguatge
Musical 60'

13,5 €

1 sessió
60’
(col·lectiva)

Música a Mida

Individuals

(de 12 a 25anys)

o

Harmonia 60'

Música a
Mida

Col·lectives

Música
a Mida

Música a Mida
(a partir de 26 anys)

Individuals
o
Col·lectives

Casal d’estiu

Juliol

Casal

13,5 €

Segon Instrument
(2 sessions de 45'
o 60')
Només Instrument (sessió setmanal de 30')

PSP*

Només Conjunt Instrumental (sessió
setmanal de 60')
Només Conjunt Vocal (sessió setmanal de
45' o 60')
Només Llenguatge Musical o Harmonia
(sessió setmanal de 60')
Només Instrument (sessió setmanal de 30')
Només Instrument col·lectiu (sessió
setmanal de 45')
Només Conjunt Instrumental (sessió
setmanal de 60')
Només Conjunt Vocal (sessió setmanal de
60')
Només Llenguatge Musical o Harmonia
(sessió setmanal de 60')
Grups vocals de gran format (sessió
setmanal de 60’ o d’1h15’ segons l’activitat)
Conjunts instrumentals de gran format de 60’
a 1h60’ segons l’activitat)
Activitats Musicals (setmanal de 9 a 13h)
Setmana reduïda de 4 dies

30 €

60 €

30 €
15 €
95 €
65 €
47,5 €
30 €
15 €
20€
35€

65€
52€

* Preu Segons Programa de formació instrumental. A consultar.
S'aplicarà una bonificació del 10% només en el programa Música a Mida si l'alumne es matricula en una
segona assignatura o successives.
2) CESSIÓ D’INSTRUMENTS A ALUMNES DE L’ESCOLA
INSTRUMENT

FIANÇA

PREU PÚBLIC

Saxo, flauta travessera, guitarra elèctrica, baix elèctric,
clarinet, bateria elèctrica i qualsevol altre instrument
no relacionat.

30 €

5€ / mes

BUCS D’ASSAIG

FIANÇA

PREU PÚBLIC

Persona i/o grups musicals
Modalitat sense equip per a instrumentistes i grups
acústics
Estudiants i/o joves menors de 25 anys empadronats a
Cabrils. Si són un grup o formació caldrà que el 50%
del grup estigui empadronat a Cabrils.

40 €

8 € / hora

40 €

6 € / hora

40€

6 €/ hora

3) LLOGUER BUCS D’ASSAIG

Bonificacions per l’ús regular dels bucs d’assaig:
10% - Quan es contracta per 2 hores com a mínim, 2 dies a la setmana, amb
compromís de 6 mesos.

-

20% - Quan es contracta per 2 hores com a mínim, 3 dies a la setmana, amb
compromís de 6 mesos.
30% - Quan es contracta per 2 hores com a mínim, 4 dies a la setmana, amb
compromís de 6 mesos.
40% - Quan es contracta per 2 hores com a mínim, 5 dies a la setmana, amb
compromís de 6 mesos.

4) LLOGUER AULA DE GRAVACIÓ
L’aula de gravació està subjecta a la tarifa següent:
AULA DE GRAVACIÓ

PREU PÚBLIC
200€

Lloguer aula de gravació (quota per 8 hores)

ANNEX 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, que regula els preus públics de l’Espai Jove
l’Altell
a.

Serveis d’expedició dels carnets internacionals d’alberguista, d’estudiant i de
professor:
Modalitat de carnet
Alberguista jove (14 a 29 anys)
Alberguista adult (a partir de 30 anys)
Alberguista familiar
ISIC Estudiant
ITIC Professor

b.

Preu de venda al públic
6€
13€
21€
9.23€
9.23€

Servei de lloguer de la màquina de xapes i de la venda de xapes:

Tipus
sol·licitant

de

Lloguer de la
màquina

Xapa
(25mm)

petita

Xapa
mitjana
(38 mm)

Xapa gran (59
mm)

Entitats
sense
ànim de lucre
Altres persones
jurídiques

10 €

0,10 €

0,12 €

0,13 €

20 €

0,20 €

0,22 €

0,23 €

Persones
físiques

20 €

0,20 €

0,22 €

0,23 €

o
o
o
c.

Servei d’impressions:
o
o

d.

El lloguer de la màquina és per una setmana (7 dies naturals).
Les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Cens d’Entitats de Cabrils
gaudiran d’un descompte del 100% del lloguer de la màquina.
S’estableix una fiança de 40 € pel lloguer de la màquina.

Impressions en blanc i negre per cara: 0,20 €/unitat
Impressions en color per cara: 0,30 €/unitat

Servei d’activitats lúdiques* i formatives:

Activitats
Sortida a Port Aventura

Tallers formatius monogràfics

especificacions
12 a 17 anys
>18 anys

Preu
31€
40€
3€

Aclariments
Inclou: entrada al parc
d’atraccions, assegurança i
transport
1 única sessió

Tallers formatius mensuals

1.5h/setmana
2h/setmana
>2h/setmana

15€
20€
30€
230€

Quota mensual amb la previsió
de realitzar mínim 4 sessions al
mes
Curs de monitor/a d’activitats
Bonificació del 10% a les
d’educació en el lleure infantil i
persones que estiguin
juvenil
empadronades a Cabrils
175€ Bonificació exclusiva per
membres d’ Escoltes Catalans.
* Activitats adreçades a adolescents i joves entre els 12 i els 29 anys i amb carnet de soci/a de
l’Espai Jove Altell.
Les bonificacions aplicades al preu del Curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure, no
seran acumulables.”
ANNEX 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, que regula els preus públics per actes culturals i
festius
Espectacles i concerts

Espectacles musicals i teatre

Euros per persona
Venda anticipada d’entrades

8 EUR

Venda d’entrades el mateix
dia de l’espectacle musical i
teatre

10 EUR

Festival de Balls Urbans

3 EUR

Cinema a la fresca

4 EUR

Concerts del MUSICAB

Venda anticipada d’entrades

15 EUR

Venda el mateix dia del
concert en taquilla

20 EUR

Altres espectacles

A determinar en funció del cost

1. La quota tributària s’establirà tenint en compte que l’import dels preus públics haurà de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, excepte que
concorrin raons benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
degudament motivades, en compliment de la normativa reguladora de les hisendes
locals.
2. Els membres de la Societat Cultural La Concòrdia gaudiran d’un 10% de bonificació en
el preu de l’entrada dels concerts del MUSICAB.
Menjars populars

Euros per persona

Arrossada

8 EUR.

Castanyada

3 EUR.

Vermut Popular

1 EUR.

Àpat gent gran (persones no jubilades)

22 EUR

Sopar de Festa Major
Altres menjars populars

6 EUR
A determinar en funció del cost

1. La quota tributària s’establirà tenint en compte que l’import dels preus públics haurà de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, excepte que
concorrin raons benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
degudament motivades, en compliment de la normativa reguladora de les hisendes
locals.

1

1

ANNEX 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, que regula els preus públics per les activitats
lúdiques i esportives
Activitas lúdiques.
ÀMBIT

PREU PÚBLIC
PUNTUAL/MENSUAL

TALLER

Teatre infantil (6 a 12 anys), juvenil (13
45,00 €
a 18 anys) i adults
Pintura
35,00 €

Expressió artística

Fotografia
50,00 €
Balls de saló, llatins, orientals, dansa
contemporània , infantils, juvenils i 35,00 €
adults
Monogràfics de dansa
35,00 €
Modern Line Dance
Altres tallers dins d’aquest àmbit, de
durada puntual o trimestral.
Monogràfics d’altres tallers dins
d’aquest àmbit.
Intel·ligència
emocional,
microgimnàstica, feng-shui, mandales i
altres tallers dins d’aquest àmbit
Monogràfics d’altres tallers dins
d’aquest àmbit.
Tallers de cuina
Restauració de Mobles i pintura
decorativa
Altres tallers dins d’aquest àmbit, de
durada puntual o trimestral.
Monogràfics d’altres tallers dins
d’aquest àmbit

32,00 €

Idiomes

Taller d’idiomes

33,00 €

Altres

Tallers singulars

5,00 €

Salut i Creixement personal

Tast i Cuina

Recursos i entreteniment

35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

Activitats esportives.
ÀMBIT

Sortides esportives

PREU PÚBLIC
PUNTUAL/MENSUAL
25,00 €/mes

Activitats puntuals

10,00 €

TALLER

Activitats esportives

*La quota tributària s’establirà tenint en compte que l’ import dels preus públics haurà de cobrir
com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, excepte que concorrin raons
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, degudament motivades, en
compliment de la normativa reguladora de les hisendes locals.
ANNEX 6 de l’Odenança Fiscal núm. 7, que regula els preus públics per a publicacions
de l’Ajuntament
Per cada publicació editada per l’Ajuntament: 6 € per publicació

Publicació del llibre – Títol

Preu

Sols compto les hores lluminoses. Els
rellotges de sol de Cabrils

12,00 €

ANNEX 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 7, que regula els Preus Públics per a la publicació
d’anuncis en el butlletí municipal d’informació i en programes varis d’activitats
municipals
La quota a satisfer s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes a continuació:
MITJANS IMPRESOS





Plana sencera ( 210 mm. x 250 mm. )
½ plana
Faldó gran ¼
Faldó petit 1/8

80 €
50 €
30 €
20 €

TOTS ELS ANUNCIS SERAN A COLOR
MITJANS ELECTRÒNICS
 Banner hortizontal
100 €/mes
Dimensions: 305 mm. x 70 mm., per a un monitor de 19”
 Banner lateral
40 €/mes
Dimensions: 65 mm. x 45 mm., per a un monitor de 19”
RÀDIO MUNICIPAL
 Falca 10’’
 Falca 20’’

40 €/mes
60 €/mes

La freqüència de la falca és d’una falca cada trenta minuts ( 4 falques per programa ).
PLAFONS PAVELLÓ POLIESPORTIU


300€/anuals, manteniment del pavelló

PÒSTER GUIXETA BUS


20€/ setmanals, col·locació i manteniment per part de la brigada

