Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
Article 1
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI
del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes
locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen els
textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2
1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a que es
refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2. En concret, s’estableixen els preus públics següents:
• La prestació de serveis d’ensenyaments especials a les escoles municipals.
• La prestació de serveis per a l’esport.
• La utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de l’esport
i com espais polivalents.
• Cessió de materials per a entitats privades i realització de treballs per encàrrec
d’entitats privades, inclòs el muntatge i/o desmuntatge de pancartes, així com la
reposició per pèrdua o retorn del material malmès.
• Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via
pública per despreniments de façanes d’immobles particulars.
• Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat de l’organisme autònom de
patrimoni Víctor Balaguer.
• Drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres pertanyents
al fons del museu romàntic Can Papiol
• Drets de reproducció i distribució de materials patrimonials exposats a l’Espai Far.
• La realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts
• i similars en espais dels museus V. Balaguer i Papiol, així com la seva utilització
per a exposicions i actes diversos.
• La realització de sessions fotogràfiques i filmacions a l’Equipament museístic
Espai Far.
• La realització de sessions fotogràfiques i filmacions al Teatre Principal, Auditori
Eduard Toldrà i a La Sala, Centre d’Art Contemporani.
• Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de matèries utilitzat a
les sales infantils de les biblioteques municipals i altres materials.
• Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la regidoria de Joventut.
• Utilització d’espais, equipaments i/o materials de l'IMET
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• Assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin al Teatre Principal i a
l’Auditori Eduard Toldrà.
• La prestació de serveis per l’Organisme Autònom municipal AISSA.
• Gestió d’estands i materials per a Fires organitzades per l’Ajuntament.
• Serveis prestats als Centres Cívics i al Casal municipal de Gent Gran.
• Servei d’atenció i d’acolliment al recurs habitacional d’urgències per a dones
víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec.
• Serveis Regidoria de Salut.
• Aula gastronòmica Mercat del Centre.

Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament els que gaudeixin o utilitzin els serveis o activitats establerts
a l’article anterior.
Article 4.-

Naixement de l’obligació.

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica
de l’activitat, o l'entrada al Teatre Principal i a l’Auditori Eduard Toldrà, per a l’assistència
a les activitats artístiques i culturals que en ell s'hi realitzin, emmarcades en les
temporades estables d’ambdós equipaments.

Article 5.- Gestió
Els preus públics s’exigiran en règim d’autoliquidació.
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables a l’obligat al pagament dels preus (situacions
d’emergència sanitària, establiment de quarantenes preventives, confinaments o
aïllaments temporals al domicili), el servei públic o l’activitat administrativa no es presti
o no es porti a terme, les quotes a satisfer es reduiran en la part equivalent al període
no lectiu i, cas que l'import esmentat ja s’hagi ingressat amb anterioritat, es retornarà el
seu import.
Article 6.- Recaptació
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'Administració
municipal els exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment amb meritació
dels recàrrecs i els interessos previstos a la Llei General Tributària.
Article 7.- Tarifes
1. Els preus públics que s’estableixen en aquest municipi són els que es consignen en
els annexos de la present Ordenança.
2. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la
normativa que el regula.
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3. 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 la Llei.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, 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.

Disposició Final.
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
El contingut dels diferents annexos s’ha de consultar a la seva pàgina
ANNEX 1:

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS

ANNEX 2:

UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ANNEX 3:

CESSIÓ DE MATERIAL PER A ENTITATS PRIVADES

ANNEX 4:

LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT DE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER I DE L’ESPAI
FAR

ANNEX 5:

REALITZACIÓ
DE
SESSIONS
FOTOGRÀFIQUES,
FILMACIONS,
ENREGISTRAMENTS DE CONCERTS I SIMILARS, UTILITZACIÓ DE
MONUMENTS PER A EXPOSICIONS I ACTES DIVERSOS DELS ESPAIS DE LA
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER, DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN
PAPIOL I DE LA TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART, DE L’ESPAI FAR, DEL
TEATRE PRINCIPAL, DE L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ I DE LA SALA,
CENTRE D’ART CONTEMPORANI

ANNEX 6:

VENDA MATERIALS

ANNEX 7:

LLOGUER I CESSIÓ DE L’EQUIP DE SO I/O LLUM DE LA REGIDORIA DE
JOVENTUT

ANNEX 8:

SERVEIS IMET

ANNEX 9:

SERVEIS AISSA (Assistència Integral Social i Sanitària)

ANNEX 10:

FIRES DE VILANOVA

ANNEX 11:

SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS I AL CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN

ANNEX 12:

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS AL TEATRE
PRINCIPAL I A L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

ANNEX 13:

SERVEI D’ATENCIÓ I D’ACOLLIMENT AL RECURS HABITACIONAL
D’URGÈNCIES PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS
SEUS FILLS I FILLES A CÀRREC

ANNEX 14:

SERVEIS REGIDORIA DE SALUT

ANNEX 15:

SERVEI D’AULA GASTRONÒMICA MERCAT DEL CENTRE
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