ORDENANCES FISCALS 2018

Ordenança fiscal 5.3.
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE CURSOS
TALLERS I ACTIVITATS
Article 1 – Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides per l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació
dels serveis de cursos, tallers i activitats organitzats pel propi Ajuntament.
La contraprestació econòmica per la prestació d’aquests serveis tenen la naturalesa de
preu públic per ser una prestació de servei i realització d'activitats objecte de la
competència d'aquesta Entitat i no concórrer cap de les circumstàncies especificades
en la Iletra B) de I'article 20.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 2 – Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els que
gaudeixin dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament. També
aquelles persones que vulguin adquirir un producte de marxandatge comercialitzat per
l’Ajuntament.
Article 3 – Tarifes.
La tarifa dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es divideix en quatre
apartats: el referit a les entrades dels espectacles organitzats per l’Ajuntament, el
referit als cursos i tallers, el referit a les activitats i el referit als articles de
marxandatge. La quantia a pagar serà la fixada en la tarifa continguda en I'apartat
següent:
3.1.- Categories per cursos i tallers:
De l’anàlisis de la totalitat i de la diversitat dels cursos i tallers organitzats per
l’Ajuntament, es fa necessari establir set categories de preus diferents. Atenent a
l’estudi de costos i a la durada de cada curs o taller, l’Ajuntament, en la convocatòria
de cadascun d’ells, mitjançant decret d’economia, determinarà el tipus de categoria a
la que pertany i la durada que tindrà.
Categoria curs o taller
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E
Categoria F
Categoria G

Preu hora
1,29 €/hora
2,58 €/hora
5,15 €/hora
7,73 €/hora
10,31 €/hora
15,46 €/hora
25,77 €/hora
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Categoria H

Gratuït

3.2.- Activitats:
Activitat
Sortida al teatre categoria A
Sortida al teatre categoria B
Sortida al teatre categoria C

Preu
23,71 €
27,32 €
30,93 €

3.3.- Categoria per entrades a espectacles

Activitat
Entrada categoria A
Entrada categoria B
Entrada categoria C
Entrada categoria D
Entrada categoria E
Entrada categoria F
Entrada categoria G
Entrada categoria H
Entrada categoria I

Preu
2,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
Gratuït

3.4.-Productes marxandatge

Activitat
Productes categoria A
Productes categoria B
Productes categoria C

Preu
3,00 €
5,00 €
10,00 €

Article 4 – Beneficis fiscals.
Podran gaudir de les bonificacions no acumulables que es detallen en el paràgraf
següent les persones físiques, usuàries dels cursos i tallers organitzats per
l’Ajuntament, que compleixin els següents requisits:
a) Per cursos i tallers, realitzats en l’àmbit de la promoció de l’economia i del
desenvolupament personal amb la finalitat de canviar o trobar treball:
25% Si es tracta de persones que estan en l’atur
10% Si es tracta de persones que treballen en el municipi.
En la convocatòria de cada curs o taller es determinarà l’àmbit en que es
desenvolupa i la forma d’acreditació de les circumstàncies que permeten el
gaudiment d’aquesta bonificació.
b) Tindran una bonificació del 20 per cent en qualsevol tipus de curs o activitat,
les persones que es trobin en situació de desocupació i que no percebin cap
prestació econòmica, segons certificat expedit per l’oficina del servei
d’ocupació corresponent, o bé acreditin una discapacitat igual o superior al 33
per cent, mitjançant certificat emès per la institució competent.
c) Per totes aquelles persones que siguin titulars de la Targeta Ciutadana de
Serveis, gaudiran d’una bonificació del 20 per cent sobre el preu de cursos i
tallers establerts en l’article 3.1.
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d) Tindran una bonificació del 20 per cent en les entrades per a Espectacles de

les categories B, C, D, E, F, G, i H les persones que es trobin en situació de
desocupació i que no percebin cap prestació econòmica; les persones
pensionistes o jubilades i les persones menors de 25 anys.

Les bonificacions regulades en els apartats anteriors no podran ser acumulatives i en
cas de concurrència s’aplicarà la més favorable a l’usuari.
Article 5 – Naixement de l’obligació i règim de declaració i ingrés.
L’obligació de pagar el preu públic naixerà amb la inscripció en el curs, taller o activitat
organitzada per l’Ajuntament.
Amb caràcter general els preus públics es faran efectius mitjançant autoliquidació en el
moment de la inscripció, sense perjudici que per raons d’interès o necessitat es pugui
acordar l’exacció per liquidació.
Els preus públics s’exigiran d’acord amb el procediment previst per fer efectius els
deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.
La inscripció dona dret a reserva de plaça als cursos, tallers i activitats i no donarà dret
a devolució del preu pagat quan, per causes no imputables a l’Ajuntament, l’obligat
tributari no pugui assistir i no ho hagi comunicat amb una antelació de 48 hores de
l’inici del mateix.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, el curs, taller o
activitat no es porti a terme, es procedirà a la devolució d’ofici de l’import corresponent.
Disposició Addicional 1ª.
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.
Disposició final
Primera- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries
per al desenvolupament i l'aplicació d’aquesta Ordenança.
Segona- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió extraordinària i urgent
celebrada a Sant Quirze del Vallès, a 12 de desembre de 2017, començarà a regir el
dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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