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ORDENANÇA NÚM. 41 

 

PREU PÚBLIC REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PROGRAMATS PER LA 
REGIDORIA DE CULTURA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu a l’article 127, en relació al article 41 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis realitzats 
als equipaments dependents del Servei de Cultura. 
 
Article 2. Concepte 

 
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions dels serveis prestats 
o realitzats als equipaments dependents del Servei del Casal de Cultura. 
 
Article 3. Obligats al pagament 

 
Estan obligats al pagament del preu públic, les persones o entitats que es beneficien  dels 
tallers i activitats prestats pel servei del Casal de Cultura. 
 
Article 4. Quantia 

 
Per a la determinació del preu públic corresponent  els serveis prestats pel servei del Casal de 
Cultura es classifiquen en: 

 
 Tallers i activitats en l’àmbit de les arts, les manualitats i les tecnologies. 

 Tallers i activitats en l’àmbit de la salut, incloent l’activitat física, les teràpies naturals i 
l’alimentació. 

 
Alhora cada àmbit de classificació es desenvolupa en cinc categories, en funció del nombre 
d’hores setmanals de cada servei prestat.  

 

 Serveis de 4 hores a la setmana 

 Serveis de 3 hores a la setmana 

 Serveis de 2 hores a la setmana 

 Serveis de 1,5 hores a la setmana 

 Serveis d’1 hora a la setmana 
 

A continuació es detallen els preus pels serveis que es poden prestar: 
 
4.A. TALLERS ÀMBIT ARTS (Arts, manualitats i tecnologies) 
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HORES PER 
SETMANA 

QUOTA 
MENSUAL 

 

QUOTA 
MENSUAL NO 
RESIDENTS 

QUOTA  
PUNTUAL 

QUOTA 
PUNTUAL NO 
RESIDENTS 

4 hores / 
Setmana 

27,00 € 36,00 € 6,75 € 9,00 € 

3 hores / 
Setmana 

25,50 € 34,00 € 6,50 € 8,50 € 

2 hores / 
Setmana 

18,00 € 24,00 € 4,50 € 6,00 € 

1,5 hores / 
Setmana 

13,50 € 18,00 € 3,50 € 4,50 € 

1 hores / 
Setmana 

10,50 € 14,00 € 2,75 € 3,50 € 

 
4.B. TALLERS ÀMBIT SALUT (Activitat física i danses, teràpies naturals, cosmètica, alimentació 
i cuina) 

 

HORES PER 
SETMANA 

QUOTA 
MENSUAL 

QUOTA 
MENSUAL NO 
RESIDENTS 

QUOTA  
PUNTUAL 

QUOTA 
PUNTUAL NO 
RESIDENTS 

4 hores / 
Setmana 

26,25   35,00 € 6,50   8,50 € 

3 hores / 
Setmana 

22,50   30,00 € 5,75   7,50 € 

2 hores / 
Setmana 

20,25   27,00 € 5,25   7,00 € 

1,5 hores / 
Setmana 

15,00   20,00 € 3,75   5,00 € 

1 hores / 
Setmana 

12,00   16,00 € 3,00   4,00 € 

 
4.C. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) està inclòs a les tarifes establertes per aquests preus 
públics. 
 
Article 5. Exempcions i bonificacions 
 
Al preu públic  establert per a cada taller o activitat programat pel servei del Casal de Cultura 
s'aplicarà una bonificació del 25% en els casos següents: 
 

a. Persones beneficiàries del servei en situació d’atur degudament acreditada.  

b. Persones beneficiàries del servei que formin part d’una família nombrosa o monoparental. 
Caldrà aportar document que ho acrediti.  

c. Persona beneficiària del servei menor de 30 anys 
 

En cap cas, les bonificacions anteriors tindran caràcter acumulatiu.  
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Les persones beneficiàries de la prestació dels serveis podran autoritzar al Departament de 
Cultura, Festes i Patrimoni a que aquest realitzi la consulta de dades per verificar el dret a 
bonificació. En cas que no autoritzin aquesta consulta, caldrà que aportin la següent 
documentació, en cada cas: 

 

a. Situació d’atur: document DARDO (de manera trimestral o fins que s’extingeixi la condició 
de persona aturada). 

 
b. Família nombrosa o monoparental: carnet emès per la Generalitat de Catalunya. 

 
c. Menor de 30 anys: presentació del DNI (Document Nacional d’Identitat). 

 
Article 6. Administració i cobrança 
 
6.1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment 
de formalitzar la inscripció al servei de què es tracti i finalitza quan l’obligat o, si és menor d’edat 
el pare/mare o tutor/a legal formalitzi la baixa al servei del Casal de Cultura, abans del dia 20 del 
mes anterior al que desitgi causar la baixa.  
 
6.2. El pagament d’aquest preu públic en la seva modalitat mensual es realitzarà per 
mensualitats per mitjà de domiciliació bancària, entre els dies 1 i 10 de cada mes vençut natural. 
El pagament d’aquest preu públic en la seva modalitat puntual es podrà realitzar o bé en el 
moment de la inscripció o bé entre els dies 1 i 10 de cada mes vençut natural. 
 
 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança, que regirà a partir del 1r. de gener de 2000, ha estat aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de novembre de 1999. 

 
 

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 41 ha estat modificada, 
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de 
juny de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 6 d’agost de 2021. 
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