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ORDENANÇA NÚM. 91
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ D'ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE CULTURA I JOVENTUT
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació de serveis
culturals a les instal·lacions de l'Ateneu municipal, Centres Cívics, Casal de Joves i d’altres
especificats en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per
aquesta ordenança.
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els que es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a que es
refereix l'article anterior.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el dipòsit previ de l'import total
del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o
de l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el
cobrament serà objecte de padró.
Article 4 Obligació al pagament
L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la
formalització de la corresponent inscripció per realitzar qualsevol de les activitats que es
duen a terme als centres adscrits al Serveis de Cultura i al Servei de Joventut i serà
independent de la real prestació del servei si la manca d'aquest és imputable al sol·licitant.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.
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.
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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 malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació
L'import de les quotes liquidades serà satisfet en el termini dels quinze dies següents a la
formalització d'inscripció als cursos, essent aquest requisit imprescindible per l'assistència
als mateixos.
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament General de
Recaptació.
La baixa voluntària de l'alumne, prèvia presentació de l'anomenat "full de baixa
voluntària", serà efectiva a efectes d'obligació de pagament a partir del trimestre següent al
de la formalització de la baixa esmentada.
Article 7 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
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Diligència
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles, va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la
sessió que es va fer a Cerdanyola del Vallès, el dia 5 de novembre de 1992 i modificada
pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 10 de novembre de 1993, 3 de novembre de
1994, per la Comissió de Govern del dia 4 de juny, 2 i 30 de juliol de 1996, 2 de maig de
2000 i pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 24 de desembre de 1996, 19 de juny de
1997, 17 de juliol de 1997, 30 d'abril, 23 de juliol de 1998, 29 de juny de 2000 i 7 de
novembre de 2000, 2 de maig, 16 de juny de 2001, per la Comissió de Govern de data 30
d’octubre, ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de desembre de 2001 i per la
Comissió de Govern de data 5 de març ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de març
de 2001, el 6 de novembre de 2002 , el 30 d’octubre de 2003 27 de maig de 200, 28
d’octubre de 2004 ,24 de febrer de 2005, 18 d’abril de 2006, 25 de juliol de 2006, 25
d’octubre de 2007,l 30 d’octubre de 2008, 29 d’octubre de 2009, 28 de gener de 2010, 4 de
novembre de 2010, 26 de gener de 2012 i el 26 de juliol de 2012.
ANNEX TARIFES
A) LLOGUER DE SALES
1. SALA D'ACTES DE L'ATENEU
a) Serveis bàsics (preu fins a 6 hores)
TIPUS
Entitats sense ànim de lucre registrades en el cens
d’entitats de la Generalitat de Catalunya
i al Registre Municipal
Entitats sense ànim de lucre registrades en el cens
d’entitats de la Generalitat de Catalunya
Empreses i professionals
Empreses i professionals d’àmbit cultural

PER DIA O FRACCIÓ

Gratuït
461,25€
1.127,50€
922,50€

Assaig (4 hores)
S’aplicarà un coeficient de 0,50 sobre les tarifes anteriors per concepte d’assaig.
b) Increments addicionals
Utilització teatre increment per hora
Vídeo Projector+pantalla+dvd
Linòleum
Piano
2. ALTRES SALES DE L'ATENEU I ALTRES CENTRES

76,88€
153,75€
102,50€
102,50€
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TIPUS

PER HORA O FRACCIÓ
Fins a 100 m2 partir de 100 m2

Entitats sense ànim de lucre de Cerdanyola
Registrades al RME
Altres entitats sense ànim de lucre registrades al RME i
altres entitats sense ànim de lucre de fora de Cerdanyola
Empreses i professionals d’àmbit cultural
Empreses; professionals i particulars

Gratuït

Gratuït

32,03 €
51,25€
64,06€

51,25€
82,00€
102,50€

3. SALES DEL CASAL DE JOVES ALTIMIRA
-

Sala Assaig (12 sessions consecutives de 2 hores)
Sala Assaig (una sessió 1 hora)

69,42€
2,89€

4. SALES DE CENTRES CÍVICS I SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA
TIPUS

PER DIA O FRACCIÓ

Entitats sense ànim de lucre registrades en el cens
d’entitats de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal;
i altres entitats o grups de caràcter no associatiu i dels particulars
per a usos puntuals, prèvia valoració en cada cas dels fins de
l’activitat concreta que s’hi vol dur a terme
Gratuït
Entitats sense ànim de lucre registrades en el cens
d’entitats de la Generalitat de Catalunya

64,06 €

Empreses i professionals d’àmbit cultural

102,50€

Empreses; professionals i particulars

128,13€

Si el lloguer de l’espai implica un servei de neteja extraordinari i servei de consergeria
extraordinari (fora de l’horari habitual d’obertura de l’equipament) aquestes despeses
hauran de ser assumides pel sol·licitant.
Les activitats d’interès cultural, cívic i social promogudes per entitats incloses en el RME i
per entitats sense ànim de lucre, poden, excepcionalment i pel seu interès tenir uns preus
per sota dels preus públics establerts amb informe favorable del servei municipal
corresponent i sempre que l’entitat organitzadora ho sol·liciti formalment. En aquest cas es
farà constar obligatòriament aquesta col·laboració.
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B) CURSOS
TIPUS DE CURS
TRIMESTRAL
Tipus A
Tipus AA
Tipus B
Tipus C
Tipus D
Tipus E
Tipus F
Tipus G
Tipus H
Tipus M
Tipus N
Tipus O
Tipus P
Tipus Q
Tipus R
Tipus S
Tipus T

CARACTERÍSTIQUES
1 hora setmanal
1,50 hores setmanal
2 hores setmanals
2'50 hores setmanals
3 hores setmanals
3'50 hores setmanals
4 hores setmanals
5 hores setmanals
6 hores setmanals
2 hores setmanals
2'50 hores setmanals
3 hores setmanals
3'50 hores setmanals
4 hores setmanals
5 hores setmanals
6 hores setmanals
1,5 hores setmanals

C) CURSOS MONOGRÀFICS
TIPUS DE CURS
CARACTERÍSTIQUES
Monogràfics I
Monogràfics J
Monogràfics K
Monogràfic L
Monogràfic U
Monogràfic W
Monogràfic X
Monogràfic Y
Monogràfic Z

segons matèria de 1h a 3h.
segons matèria de 4h a 8h.
segons matèria de 9h a 12h
segons matèria de 13 a 18h
segons matèria de 19 a 24h
segons matèria de 25 a 30h
segons matèria de 31 a 36h
segons matèria de 37 a 42h
segons matèria de 43 a 48h

QUOTA
34’53€
51,10€
67’67€
81’30€
92’17€
112’04€
117’66€
138’13€
155’69€
80’14€
100’63€
115’37€
134’75€
148’61€
176’82€
202’08€
60,08€
QUOTA
13’45€
33’78€
56’05€
84,07€
112,09€
140,11€
168,14€
196,16€
224,18€

REDUCCIONS APLICABLES APARTATS B.
S’Estableix un règim general de reduccions de la quota per raó de la capacitat
econòmica de la unitat familiar de la qual forma part la persona obligada al
pagament sempre que:
-

Ni el subjecte passiu ni cap membre de la unitat familiar disposi d’altres
immobles, propietats, o immobles arrendats excepte el propi.
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-

Que estiguin empadronats o hagin sol·licitat l’empadronament i que
resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès en el moment de la
sol·licitud.
En cas que qualsevol membre de la unitat familiar tingui deutes pendents
amb l’Ajuntament, haurà d’adoptar un compromís de pagament de
fraccionament del deute.

Els aspectes concrets per la tramitació de les sol·licituds d’aplicació de la
tarifació social s’aprovaran per resolució d’Alcaldia donant compte al Ple.
El percentatge de reducció sobre la quota s’estableix en funció dels ingressos
anuals i del número de persones que componen la unitat familiar.
Càlcul de la renda per càpita:

Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (600€/mes màxim
7.200€/any)
RPC = -----------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de membres de la unitat familiar
Renda per càpita de la unitat familiar
% de reducció a la quota
Fins al 60% de l’IRSC(*)
50% de reducció
Fins al 65% de l’IRSC
40% de reducció
Fins al 70% de l’IRSC
30% de reducció
Fins al 75% de l’IRSC
20% de reducció
Fins al 80% de l’IRSC
10% de reducció
Fins al 85% de l’IRSC
5% de reducció
(*)Indicador de la renda de suficiència de Catalunya
Quadre d’ingressos anuals de la unitat familiar pel curs 2012/2013
Membres
que Reducció Reducció Reducció Reducció
componen la unitat del 50%
del 40%
del 30%
del 20%
familiar (**)
1
11.980,64€ 12.379,02€ 12.777,41€ 13.175,80€
2
16.761,28€ 17.558,05€ 18.354,82€ 19.151,60€
3
21.541,91€ 22.737,07€ 23.932,23€ 25.127,39€
4
26.322,55€ 27.916,10€ 29.509,64€ 31.103,19€
5
31.103,19€ 33.095,12€ 35.087,06€ 37.078,99€
...

Reducció
del 10%
13.574,18€
19.948,37€
26.322,55€
32.969,74€
39.070,92€

(**) Unitat familiar: Grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra
relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau.
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El càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar i/o de la renda per càpita pels
cursos posteriors es farà en funció de les variacions de l’índex de renda de
suficiència de Catalunya fixat anualment en la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya o normativa que el modifiqui.
La tarifació social no s’aplicarà a les persones no empadronades a Cerdanyola
del Vallès.
Només s'aplicarà la tarifació social per persona i curs.
D) CASALS D’ESTIU
Torns
1. Usuari individual
2. Usuari amb un o més germans inscrits

56,42€
45,15€

E) PREUS DE LES ENTRADES D’ACTUACIONS PROGRAMADES AL
TEATRE ATENEU I EN D’ALTRES ESPAIS DE LA CIUTAT
Preu taquilla
de 5’15 a 41’00€
Preu anticipat
de 4’10 a 38’95€
Preu estudiant i pensionistes de 2’05 a 30’75€
Preus espectacles infants
de 3,08 a 10,25€
En el cas de seminaris, jornades o cursos monogràfics de durada inferior a un trimestre, la
Comissió de Govern a proposta de l'òrgan competent aprovarà les tarifes corresponents.
REDUCCIONS APLICABLES APARTAT C i E
S’aplicarà una bonificació del 25% de la tarifa, als alumnes dels cursos monogràfics o
als espectadors d’actuacions programades a l’Ateneu o altres espais de la ciutat que
formin part d’unitats familiars on tots els seus membres estiguin en situació de
desocupació, però encara percebin subsidi d’atur
S’aplicarà una bonificació del 50% de la tarifa, als alumnes dels cursos monogràfics o
als espectadors d’actuacions programades a l’Ateneu o altres espais de la ciutat que
formin part d’unitats familiars on tots els seus membres estiguin en situació de
desocupació, i cap d’ells percebi subsidi d’atur.
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ANNEX 1
SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS
SENYOR,

Nom i cognoms
Carrer

Núm.

Domiciliat a

(Codi Postal)

Amb el DNI núm.

Pis

Porta

Telèfon

En nom i representació de /d’
SOL·LICITO:
L’aplicació de les reduccions previstes a l’annex C de l’ordenança 91 de les tarifes del preu públic
per la prestació d’activitats i prestació de serveis de cultura:
1. Tipus de benefici: ( Marqueu el que correspon)
Pensionistes (

)

Nivell renda (

)

Família nombrosa (

Dos o més membres de la mateixa unitat familiar inscrits als cursos (
Persones inscrites a més d’un curs (

)
)

)

2. Membres de la unitat familiar que ho sol·licita:
Nom i cognoms inscrit/a ........................................Curs..........................................................
Nom i cognoms inscrit/a ........................................Curs..........................................................
Nom i cognoms inscrit/a ........................................Curs..........................................................
Nom i cognoms inscrit/a ........................................Curs..........................................................

Cerdanyola del Vallès, a ........................de/d’..........................................de 20............

Signat:.........................................................................................................

A/A: SR. / SRA. ALCALDE-SSA PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS
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DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
Primer.- Que són reals les dades que faig constar a la sol·licitud de beneficis fiscals,
així com també les dades facilitades a aquest Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Per
tot això APORTO tots els documents que són necessaris i que es relacionen en
l’apartat annex, coneixent que la ocultació de dades o falsedat de les mateixes és motiu
de:
-

cancel·lació de l’expedient de beneficis fiscals
deixar-lo sense efecte
reclamació de quantitat per cobrament indegut

Segon.- Resto assabentat/ada de l’obligació de comunicar a aquest Ajuntament
qualsevol variació de les dades referenciades.
Signat
Cerdanyola del Vallès, ................ de/d’ ...............................................de 20 ...........

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
(
(
(
(
(
(

) Certificat de convivència
) Rendes de la unitat familiar
) Declaracions presentades a Hisenda a l’últim exercici
o fulls de salari de tots els membres perceptors de sous
o pensions
) Carnet de pensionista o certificat acreditatiu de la Seguretat Social
) Carnet de família nombrosa
) Fotocòpia DNI
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ANNEX 2

FULL DE BAIXA VOLUNTÀRIA
1. Dades de l’Alumne/ Datos del alumno
1er Cognom/Apellido

2on Cognom/Apellido

Nom/Nombre

Data naixement/Fecha nac.

DNI

Telèfon/Teléfono

2. Dades del TUTOR (menors)/TUTOR (Menores)
1er Cognom/ Apellido

2on Cognom/ Apellido

Nom/Nombre

DNI

Telèfon/Telèfono

3. Domicili Fiscal/Domicilio Fiscal
Carrer/ Calle

Número, planta i porta/Puerta

Municipi/Municipio

Província

4. Curs/ Curso
1.-

Horari/Horario

2.3.4.El sotasignat formula la present baixa voluntària al/als curs/os que s’especifiquen de
conformitat amb les normes vigents.
Cerdanyola del Vallès, ..................... de........................................de 200.........
Signatura

La baixa entrarà en vigor a partir de

SERVEI DE CULTURA

