ORDENANÇA FISCAL NÚM.
NÚM. 31

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT
DE PINEDA DE MAR
Article 1 Fonament legal
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol
I del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, i altres normes concordants
sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de règim jurídic de
Taxes i Preus públics i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les
previsions d'aquesta Ordenança.
Article 2 Concepte
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per
la prestació de serveis o la realització d’activitats de tipus educatiu, cultural, esportiu, recreatiu
o assistencial efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o
activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.
Article 3 Competència

1. L'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local.

2. La Junta de Govern Local, per delegació del Ple, podrà establir i quantificar els preus
públics que es puguin exigir per la prestació de serveis i la realització d'activitats de tipus
educatiu, cultural, esportiu, recreatiu o assistencial d’acord amb els imports que
s’especifiquen a l’Annex I d‘aquesta Ordenança.

3. L’establiment de preus públics fora de les tarifes màximes i mínimes establertes a
l’esmentat Annex I requerirà el dictamen previ de la Comissió Informativa Direccional i
l’aprovació posterior en sessió pública.
Article 4 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels
quals s'hagin de satisfer aquells.
Article 5 Responsables
1. La responsabilitat s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

1/10

Article 6 Naixement de l'obligació

1. L'obligació de pagar el preu públic neix des que s'iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

2. Quan per causes no imputables als obligats al pagament, el servei o activitat no es presti o
desenvolupa, serà procedent la devolució de l'import corresponent. Si es tracta d'espectacles
es procedirà al canvi de les entrades si és possible.

3. Els deutes pels preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 7. Beneficis fiscals

1. No es preveu cap exempció de caràcter general, si bé es podran aprovar bonificacions
segons les circumstàncies i finalitat per la prestació de serveis o la realització d’activitats.
2. Podran establir-se reduccions de la quota tributària en els casos següents:
a) La venda anticipada d’entrades a espectacles o activitats organitzades per
l’Ajuntament tindrà una reducció d’entre el 5% i el 20% del preu establert.
b) Les persones menors de 16 i majors de 65 anys gaudiran d’una reducció d’entre el
10% i el 40% del preu establert dels concerts o activitats culturals, tallers, jornades o
sessions formatives. La mateixa reducció podrà establir-se a les persones amb una
discapacitat igual o superior al 50% reconeguda per l’ICASS o per l’INSS.
c) Els estudiants de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar menors de 25 anys
gaudiran d’una reducció d’entre el 10% i el 40% del preu establert dels concerts i
espectacles musicals.
d) Els seients de visibilitat reduïda gaudiran d’una reducció del 20% sobre la tarifa
normal, arrodonint-se per defecte. Aquesta reducció no serà aplicable a preus iguals o
inferiors a 5,00 €.
e) El integrants del col·lectiu “Amics de l’Auditori” gaudiran d’un descompte del 20%
sobre la tarifa normal, i d’un 40% de la tarifa normal en cas de seients amb visibilitat
reduïda, arrodonint-se per defecte. Aquesta reducció no serà aplicable a preus iguals o
inferiors a 5,00 €.
Aquest descomptes poden aplicar-se en la compra a través de la plataforma de la
venda per internet o en la compra presencial. El control de veracitat conforme la
compra es correspon amb aquesta tarifa especial només es pot fer a taquilla amb la
presentació del carnet d’Amics de l’Auditori.
La condició d’Amics de l’Auditori s’adquireix cursant l’alta a les dependències
municipals de Can Comas. El cost és 0 €.
f) Preus per grups:
- Grups de 10 persones, una entrada serà gratuïta (9+1).
- Grups d’11 a 20 persones, dues entrades seran gratuïtes (n-entrades+2)
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Aquestes entrades només es podran comprar a les dependències municipals de Can
Comas.
Aquestes bonificacions no poden ser acumulables.
Amb l’objectiu de promoció de les activitats socioculturals, L’Ajuntament de Pineda de
Mar, a través de la regidoria organitzadora, es reserva el dret de poder cedir un 5% de
les entrades posades a la venda a cost 0 € per destinar-les a premis per concursos i
sortejos (Ràdio Pineda, Biblioteques Serra i Moret i Poblenou, etc.). Aquestes
entrades també podes destinar-se per a campanyes per a col·lectius i espectacles
concrets (escoles de dansa, escoles de música, escoles d’educació primària, instituts
d’ensenyaments secundaris, etc).

3. Els serveis i les activitats de l’Auditori i del Centre Cívic Poblenou gaudiran de les
exempcions i bonificacions següents:
3.1 Els centres educatius i les associacions o entitats sense ànim de lucre de Pineda de Mar
inscrites en el registre municipal d’entitats (ROEV) poden accedir a l’ús de l’Auditori amb
una reducció del preus públics establerts i fins a la gratuïtat. Les activitats susceptibles de
gratuïtat (exempció del pagament del preu públic) són les següents:

a) Activitats organitzades per centres educatius i entitats sense ànim de lucre inscrites
degudament en el Registre municipal d’entitats, que reuneixin els requisits següents:

-

Que es tracti d’activitats gratuïtes (o bé amb cobrament d’entrada si es amb
finalitats benèfiques) i obertes al públic.

-

Que es tracti de la primera activitat autoritzada en l’any en curs. L’opció de
gratuïtat només es donarà en aquesta primera activitat anual.

Si s’opta a una segona o més activitats, s’hauran de satisfer els costos de la cessió de
la sala, als quals se’ls aplicarà les reduccions o descomptes que es contemplen a
l’apartat 3.2 a) següent.

b) L’entitat organitzadora tingui un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda
de Mar, i sigui aquest un dels preceptes inclosos.

c) Excepcionalment, l’òrgan competent podrà considerar la gratuïtat d’altres activitats no
lucratives en funció del seu alt interès cultural.
3.2 Els centres educatius i les associacions o entitats sense ànim de lucre de Pineda de Mar
inscrites en el registre municipal d’entitats (ROEV) poden accedir a l’ús de l’Auditori amb
les bonificacions en els preus públics establerts següents:

a) Servei tècnics de so i llum i servei de vigilància bàsic:
Activitats
- 2a activitat anual
- 3a i següents activitats anuals

Bonificació
50%
sense bonificació

3.3 Les entitats sense ànim de lucre de Pineda de Mar inscrites en el registre municipal
d’entitats (ROEV) poden accedir a l’ús del Centre Cívic Poblenou amb les exempcions i/o
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bonificacions en els preus públics establerts següents:

a) Serveis addicionals de consergeria:
Hores de servei
- Entitats residents
- Entitats no residents

Bonificació
Exemptes
Sense bonificació

3.4 Les activitats subjectes a exempció i/o bonificació hauran de tenir relació amb el projecte
educatiu dels centres educatius i l’objecte social de les associacions o entitats inscrites.
Article 7. Quota tributària

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de
l'activitat realitzada. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que
així ho aconsellin, es podran fixar preus públics per sota del límit previst en el paràgraf
anterior. En aquests casos, s'haurà de consignar en els pressupostos de l'Ajuntament la
quantitat oportuna per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi hagués.

2. Amb caràcter general, l’Annex I d‘aquesta Ordenança estableix els valor indicatius dels
preus públics per la prestació dels serveis i la realització d'activitats referenciades a l’article
2.3 anterior. L’establiment del preu públic corresponent a les activitats programades
s’aprovaran i es justificaran juntament amb l’aprovació de l’activitat corresponent.

3. Llevat que s'indiqui expressament el contrari, les tarifes del preu públic no comprenen
l'impost sobre el valor afegit (IVA).
Article 8 Normes de gestió

1. El pagament del preu públic es realitzarà, en defecte d'altres normes específiques:
a) L’assistència a espectacles públics de tot tipus, visites a exposicions, museus i altres
manifestacions o activitats similars, en el moment d'entrar als recintes corresponents. Amb
caràcter general, es podran posar a la venda entrada de forma anticipada.

b) Les activitats socioculturals, participatives i juvenils, en el moment de la inscripció en
l’activitat, la qual es podrà fer directament en el centre organitzador de l’activitat o a través
del seu ingrés en les entitats bancàries col·laboradores.

c) Quan es tracti de jornades científiques o de formació, en el moment de la realització de
l’activitat, si bé podrà exigir-se el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

d) La venda de llibres, publicacions, reproduccions i altres béns accessoris, en el moment del
seu lliurament i recepció.

e) El cobrament de les quotes anuals corresponents serà realitzat mitjançant padró, el període
de cobrament del qual quedarà fixat en la pròpia regulació específica del preu públic.

2. L'Administració municipal pot suspendre l’activitat o la prestació del servei 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,
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sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.

3. La falta de pagament en el termini establert produeix la baixa en el padró o llista de
cobrament corresponents i la rescissió de la prestació de serveis o la pràctica d'activitats
administratives de competència municipal, sense perjudici de la facultat de reclamar els
imports deguts.

4. L'Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d'autoliquidació.
Article 9 Transformació del preu públic

1. Si, amb posterioritat a l'establiment d'un preu públic, es produeix el cessament en la
prestació dels serveis o realització d'activitats per part dels establiments privats que concorren
actualment en la prestació dels serveis o la realització de les activitats, el preu públic es
transformarà en taxa.

2. En cas de resultar preceptiva aquesta transformació l'Ajuntament aprovarà l'ordenança
fiscal corresponent reguladora de la taxa per la prestació del servei o la realització d'activitats
de què es tracti, la qual entrarà en vigor a partir de la data en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.

3. Quan el preu públic s'hagi de transformar en taxa per la causa prevista en el paràgraf
primer d'aquest article, no s'haurà de realitzar la notificació individual a què es refereix l'article
102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sempre que el subjecte
passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l'obligat al pagament i l'import del preu públic al
qual substitueix. El que es disposa en l'apartat anterior serà d'aplicació també en el supòsit
que la quota de la taxa resulti incrementada respecte de l'import del preu públic al qual
substitueixi, sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter
general.
Article 10 Aplicació de l’Ordenança fiscal general
Per tot allò que no estigui regulat expressament per la present ordenança s'aplicarà
l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic
municipals, en tot el que no s’oposi a la legislació vigent, sense perjudici dels acords
municipals pels quals s'estableixin o modifiquin els respectius preus públics.
Article 11 Procediment per a l’establiment o modificació
modificació dels preus públics

1. L’establiment dels preus públics dins les tarifes màximes i mínimes previstes a l’Annex I
s’ajustarà al que disposen els articles 3 i 7 d’aquesta ordenança.

2. L’establiment de nous peus públics o la modificació de les quanties previstes a l’Annex I
d’aquesta ordenança es proposaran per les àrees municipals competents per a la gestió
administrativa. La proposta de modificació de l’ordenança serà tramitada per la Intervenció
Municipal, la qual serà dictaminada per la Comissió Informativa Directorial i s’elevarà al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació.

3. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar
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acompanyades d’un informe económic-financer on es justifiqui el cost del servei, el grau de
cobertura financera d’aquest cost, l’import d eles tarifes i els altres elements indispensables
per procedir a la gestió i recaptació dels preus.

4. Un cop aprovades els preus públics a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article,
s’incorporaran a la present ordenança general.
Article 12 Règim de declaració, liquidació i ingrés
En els supòsits previstos en l'Annex I.7 per l'ús de l'espai de viver d'empreses, el pagament del
preu públic s'efectuarà per avançat, entre els dies 1 i 5 de cada mes mitjançant domiciliació
bancària. La corporació expedirà el corresponent justificant de pagament
Disposició addicional
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.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26
d’octubre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Modificació parcial de l’Ordenança Fiscal:
Modificació parcial
Modificació de l’article 7è, punt 2 i annex I, punt 1

Data de l’acord
Ple 26.07.2018

Publicació definitiva al
BOP de Barcelona
26.10.2018

Entrada en vigor
de la modificació
27.10.2018
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ANNEX I – TARIFES
1. Serveis socioculturals i de participació ciutadana
Concepte

Preu
mínim

Preu
màxim

Tallers, jornades o sessions formatives
Fins a 15 hores
Superior a 15 hores
Superior a 30 hores
Superior a 50 hores
Superior a 100 hores
Concerts, espectacles i/o activitats socioculturals
(entrades i/o reserves)
Activitats populars de degustació (plat i/o cassola més
beguda en dinars i/o sopars populars)
Serveis tècnics de l’Auditori
Serveis tècnics de so i llum (preu hora/tècnic)
Servei de vigilància (preu hora/tècnic)
Servei de control d’accessos (preu hora/tècnic)
Serveis addicionals del Centre Cívic Poblenou
Servei de consergeria (preu hora)
Organització de jornades científiques, congressos i
exposicions
Venda de catàlegs i llibres

5€
16 €
31 €
61 €
101 €

15 €
29 €
60 €
100 €
200 €

2€

40 €

1€

10 €

20 €
15 €
12 €

35 €
25 €
20 €

12 €

20 €

15 €

40 €

5€

40 €

2. Serveis educatius i/o formatius
Concepte
Tallers, activitats, jornades o sessions formatives
Fins a 15 hores
Superior a 15 hores
Superior a 30 hores
Superior a 50 hores
Superior a 100 hores
Venda de catàlegs i llibres

Preu
mínim
5€
16 €
31 €
61 €
101 €
5€

Preu
màxim
15 €
29 €
60 €
100 €
200 €
25 €
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3. Serveis esportius (material divers)
Concepte
Cadenat
Casquet silicona Adult
Casquet silicona Infantil
Casquet lycra Adult
Casquet lycra Infantil
Ulleres natació Adult
Ulleres natació Adult –màscara
Ulleres natació Infantil
Pinça nas
Tap orelles
Ulleres UVA
Targetes UVA
Peus (1 parell)
Xancletes Adult
Xancletes Junior
Xancletes Infantils
Tovallola
Aletes silicona
Pull Buoy
Banyador home
Banyador dona
Banyador nen
Banyador nena

Preu
11,85 €
3,55 €
4,50 €
2,45 €
2,45 €
13,60 €
15,00 €
7,80 €
3,85 €
3,85 €
4,55 €
6,25 €
0,20 €
8,50 €
8,00 €
6,00 €
10,00 €
21,00 €
5,00 €
15,00 €
21,00 €
14,00 €
16,00 €

4. Serveis de joventut
Concepte
1 Tallers, activitats, jornades o sessions formatives
Fins a 15 hores
Superior a 15 hores
Superior a 30 hores
Superior a 50 hores
Superior a 100 hores
2 Venda de catàlegs i llibres

Preu
mínim
5€
16 €
31 €
61 €
101 €
5€

Preu
màxim
15 €
29 €
60 €
100 €
200 €
25 €
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5. Serveis recreatius i de promoció (material divers)
Concepte
1 Venda de samarretes, barrets, etc.
2 Escuts, banderoles, llapis, bolígrafs, etc

Preu
mínim
2€
1€

Preu
màxim
6€
3€

Preu
mínim

Preu
màxim

6. Serveis assistencials
Concepte
1 Tractament del dolor amb acupuntura per a la gent
gran (preu per sessió)

10 €

20 €

7. Per l'ús de l'espai de viver d'empreses
a) Per l'ús individual de l'espai de viver d'empreses
1r. any de llicència

06.50€ m2/mes

2n. any de llicència

09.50€ m2/mes

3r. any de llicència

13.02€ m2/mes

b) Per a ús compartit (màxim 4 empreses) de l'espai de viver d'empreses:
1r. any de llicència

1.63€ m2/mes/empresa

2n. any de llicència

2.38€ m2/mes/empresa

3r. any de llicència

3.26€ m2/mes/empresa

El present preu inclou els serveis i aprofitaments d'espais següents:
a) Ús de despatx de 23.05m2 totalment equipat de mobiliari
b) Dret a utilitzar l'adreça del centre com a adreça fiscal
c) Dret a operar sota el distintiu de la marca Innova
d) Recepció durant l'horari d'obertura del Centre
e) Connectivitat
f) Subministrament elèctric, aire condicionat i calefacció
g) Accés a zones comunes (sala d'espera, sanitaris, àrea de vending)
h) Seguretat (alarma i control d'accessos)
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i) Manteniment dels espais, instal·lacions i mobiliari objecte de cessió
j) Assegurança de contingut fins a 3.000,00€

La distribució del càlcul preu/m2 i mes, és la següent:
€/m2/mes

Cessió d'oficina

Repercussió costos

1r. any

5,00€

1,50€

2n. any

7.80€

1,70€

3r. any

11.02€

2,00€

8. Oficina de Turisme
Merchandising oficina de turisme
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