Ajuntament de Sallent
Ordenances Fiscals 2021
Ordenança Fiscal núm. 33
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS
CAPITOL I. Naturalesa i fonament.
Article 1r
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol
VI del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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 2n
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfan per:
A) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en
règim de dret públic de competència local que es refereixi el subjecte passiu o
que l’afecti o el beneficiï de manera particular, quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administratius.
b) Que es presti o s’efectuï pel sector privat.
CAPITOL II. Obligats al pagament
Article 3r
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o les
activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus.
Article 4t
El pagament de preus públics per serveis efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de les
utilitzacions o prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
CAPITOL III. Naixement de l’obligació

Article 5è
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inicia la prestació dels servei o
la realització de l’activitat, per bé que l’Ajuntament en pot exigir el dipòsit previ de
l’import total o parcial.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat a pagar el preu, el servei o l’activitat
no es presti o s’exerceixi, es procedent la devolució de l’import corresponent.
3. Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 6è
El pagament del preu públic es realitzarà:
A) Quan es tracti de cursos, colònies i ensenyaments en el moment de formalitzarne la matrícula o la inscripció.
B) Quan es tracti d’assistència a espectacles públics de tot tipus i altres activitats
similars, en el moment d’entrar als recintes corresponents o en els punts de
venda anticipada.
C) Quan es tracti de venda de textos, publicacions, reproduccions i altres bens
accessoris, al moment del lliurament i la recepció.
D) Quan es tracti de prestació de serveis de tractament successiu, el primer dia del
període natural que es determina a l’annex de les tarifes.
CAPITOL IV. Gestió dels preus públics
Article 7è
1. L’administració municipal pot exigir dels usuaris totes les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real
d’utilització del servei o d’aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions
oportunes.
2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
Article 8è
L’administració municipal pot suspendre, si no és que existeixen normes
específiques que ho prohibeixen, la prestació del servei o quan 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,
sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 9è
Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui,
l’administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, en un període
executiu i en procediment administratiu de constrenyiment interessos de demora
aplicant el tipus d’interès legal del diner.

CAPITOL V. Establiment i fixació dels preus públics
Article 10è
1. L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de
les seves facultats de delegació a la Junta de Govern, de conformitat amb
l’article 23.2b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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.
3. D’acord amb el que es preveu a l’apartat I d’aquest article, es delega a la Junta
de Govern la facultat de quantificar els preus públics relatius als serveis i
activitats prestats per l’Ajuntament en els supòsits que estableix l’article 2 de la
present ordenança.
Article 11è
1. L’import dels preus públics ha de satisfer, com a mínim, el cost del servei o
l’activitat practicada.
2. Si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho
aconsellen, l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en
els apartat 1 anterior. En aquests casos hauran de consignar-se en els
pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la
diferència resultant, si existia.
Article 12è
1. 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 es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat
del servei.
Article 13è
En tot expedient
corresponent.

d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest Reglament i els preus
públics que regula seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sallent a 10 de Novembre
de 2000, modificada pel Ple de 4 de Novembre de 2008, pel Ple de 28 d’Octubre de
2010, pel Ple del 21 d’Octubre de 2013, pel Ple del dia 27 d’Octubre de 2014, i pel Ple
del 27 d’octubre de 2020 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021 i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Les tarifes de l’annex 2 van ser aprovades pel Ple de 4 de Novembre de 2008.
Les tarifes de l’annex 3 per la Junta de Govern Local de 6 de Juliol de 2010.
Les tarifes de l’annex 4 van ser aprovades pel Ple del dia 8 de maig de 2019
Les tarifes de l’annex 6 i 7 van ser aprovades pel Ple de 28 d’Octubre de 2010.
Les tarifes de l’annex 8 van ser aprovades per la Junta de Govern Local de 4 d’agost
de 2015.
Les tarifes de l’annex 9 van ser aprovades pel Ple de 13 de Gener de 2016.
Les tarifes de l’annex 10 van ser aprovades pel Ple de 13 d’Abril de 2016.
Les tarifes de l’annex 11 i 12 van ser aprovades pel Ple de 26 d’Octubre de 2016.
Les tarifes de l’annex 13 van ser aprovades pel Ple de 13 de Setembre de 2017.
Les tarifes de l’annex 15 van ser aprovades pel Ple de 8 de Maig de 2019.
Les tarifes de l’annex 16 van ser aprovades pel Ple de 13 de Juny de 2018.
Les tarifes de l’annex 17 van ser aprovades per JGL el dia 3 de Desembre de 2019.
Vist i plau
L’ Alcalde,

El Secretari acctal.,

ANNEX DE TARIFES
ANNEX 1: PREU PÚBLIC PER L’ADQUISICIÓ DE TARGES PER L’ACCÉS AL
C/CÓS.
Eliminat
ANNEX 2: PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS
-

Recollida .................................................. 15,00€
Manutenció (preu diari) ..............................10,00€
Desparasitació interna i externa... .............10,00€
Esterilització de mascles..........................100,00€
Esterilització de femelles .........................150,00€
Vacunació.................................................. 40,00€
Microxip..................................................... 40,00€

ANNEX 3 : PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D’UN CURS PER
A PREPARAR LES PROVES D’ACCÉS ALS CFGM I CFGS
Fet imposable
Constitueix el fet imposable la realització d’un curs de preparació per a les proves
d’accés als CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà) i als CFGS (Cicle Formatiu de
Grau Superior)
Quota tributària
50 euros/curs
Pagament
El pagament del preu públic es realitzarà en el moment de la formalització de la
matrícula.
ANNEX 4: PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DELS CASALS D’ESTIU
Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament
estableix el preu públic per la prestació del servei de Casals Municipals d’Estiu i per
a la prestació del servei de carmanyola dins dels Casals Municipals d’Estiu
Concepte
1.

El preu públic regulat en aquesta Ordenança constitueix prestació patrimonial de
caràcter públic que es satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol·licitin aquest
servei.

2.

Constitueix l’objecte del preu públic per a la prestació del servei de casals
municipals d’estiu la matrícula com a participant dels casals municipals d’estiu.

3.

Constitueix l’objecte del preu públic per a la prestació del servei de carmanyola
la utilització del servei de carmanyola. Aquest servei consisteix en tenir cura dels
infants durant la franja horària de 13:00-15:00. En aquest període de temps, els
monitors ajuden als infants a menjar els aliments que les seves famílies els han
preparat (aliments freds) i a continuació els organitzen jocs i en tenen cura fins
les 15:00 que les famílies els recullen.

Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin o es beneficiïn
de la prestació del servei i/o realització d’activitats dels Casals Municipals d’Estiu i/o
del servei de carmanyola
Quantia
1.La quantia del preu públic regulat en aquest annex 4 de l’Ordenança Fiscal número
33 de preus públics, serà la fixada en la tarifa continguda a l’apartat següent.
2.- La tarifa d’aquest preu públic és la següent:
Casals d’estiu:
Preu setmanal de 40Eur.
Famílies monoparentals i nombroses amb carnet 15% descompte.
Per la inscripció de més de 3 setmanes s’aplicarà un descompte del 5%.
Per la inscripció de més de 5 setmanes s’aplicarà un descompte del 10%.
Per la inscripció de més de 8 setmanes s’aplicarà un descompte del 15%.
Descomptes no acumulables.
Servei de carmanyola
Preu del servei 10 euros/setmana.
Pagament
1.

L’obligació del pagament del preu públic neix des de que es presti o realitzi
qualsevol dels serveis o activitats als quals es refereix aquest annex.

2.

El pagament del preu públic es farà efectiu en el moment de la inscripció
del participant als Casals d’Estiu.

ANNEX 5: PREUS PÚBLICS PER ALS PRODUCTES I SERVEIS DEL CAT
SALLENT
Eliminat
ANNEX 6: PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS PER A ESBARJO
FAMILIAR
Caseta de Cornet (import diari)
….......................................................................60,00€
(Prèvia acceptació de les Normes d’ús)
ANNEX 7: PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PRÉSTEC DE MOBILIARI MUNICIPAL
Tarifes
MATERIALS DE LLOGUER
Cadires / unitat
Taules i cavallets / unitat
Muntatge Entarimats
Tanques / unitat
Senyals / unitat
Graelles
Equip de so
Tècnic de so :
Dia laborable
Cap de setmana
Nits (a partir de les 22.00h)
Projector de diapositives / Retroprojector
Transparències
Projector Multimèdia (sense ordinador)
Pantalla enrotllable
Lavabos, € lavabo

PREU
0,22€
2,90€
150,00€
0,87€
5,85€
30,00€
104,00€

/

Projector

de

15,00€/hora
25,00€/hora
25,00€/hora
6,40€
8,00€
4,00€
20.00€

1. Si el cost real del préstec fos superior al tarifat, l’Ajuntament exigirà al beneficiari
el cost real i efectiu.
2. És a càrrec del beneficiari del préstec la recollida i retorn del material prestat.
3. En cas que el lliurament i la recollida del material l’efectuï personal municipal, el
preu s’incrementarà en 15 € els dies feiners i 19 € els dies festius per cada servei
municipal de lliurament o de recollida.

Sol·licitud i autorització del préstec
1. Els interessats en el préstec de material presentaran una sol·licitud en el registre
general de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies al dia del préstec, en
la que consti:
a) Detall suficient del material que demanen
b) El motiu pel qual el demanen
c) Dia i lloc que el demanen
d) Compromís de recollir i retornar el material, o motivació per la qual proposen que
el material el reculli i el retorni personal municipal.
2. Vista la sol·licitud, l’Ajuntament podrà autoritzar, denegar o condicionar el préstec,
segons les circumstàncies que concorrin en cada cas i la disponibilitat del material,
tenint en compte especialment l’interès públic de l’activitat per la qual demanen el
material.
3. Excepcionalment i per causa justificada d’interès municipal, l’Ajuntament podrà
autoritzar el préstec del material encara que la sol·licitud no hagi estat formulada
amb l’antelació fixada en el paràgraf primer.
4. En cas de diverses sol·licituds simultànies, el criteri que se seguirà per a
l’autorització serà el següent ordre de preferència:
1. Entitats i associacions sense fi de lucre del Municipi
2. Ajuntaments i Entitats sense fi de lucre de la Comarca
3. Particulars empadronats a Sallent
4. Particulars no empadronats
5. Ordre de presentació de la sol·licitud.
5. El beneficiari del préstec es fa responsable del bon ús del material i del
reintegrament de danys i perjudicis, en cas que el seu mal ús causi danys al material
prestat.
Ingrés del preu públic
L’Ajuntament exigirà l’ingrés del preu públic prèviament al lliurament al beneficiari del
material prestat.
Una vegada acabat el préstec l’Ajuntament efectuarà una liquidació complementària
si el beneficiari ha incomplet les condicions del préstec i/o ha ocasionat despeses
municipals addicionals o ha ocasionat danys al mobiliari.
Bonificacions, exempcions i recàrrecs
Estaran exemptes d’aquestes tarifes, les Entitats o Associacions, degudament
inscrites al Registre d’entitats i Associacions del Municipi de Sallent, excepte les
tarifes de tècnic de so.

Fiances
S’haurà de dipositar una fiança pel préstec del mobiliari municipal, així com facilitar
les dades d’un responsable del material i les instal·lacions cedides, amb el següent
detall:
Fiança equip de so gran ..........200,00 €
Fiança equip de so petit...........100,00 €
Resta de material......................100,00 € (1)
(1) les Entitats o Associacions, degudament inscrites al Registre d´Entitats i
Associacions del Municipi , estaran exemptes d´aquesta fiança, prèvia signatura d´un
document de responsabilitat
La devolució de la fiança, en el seu cas, es farà una vegada comprovat l’estat del
material i les instal·lacions, prèvia sol·licitud del responsable de l’entitat o Associació.
ANNEX 8: ENTRADES A ESPECTACLES I ACTIVITATS CULTURALS
ENTRADES:
8.1. Preu entrada individual Espectacle Deudeveu..........5€ (IVA inclòs)

ANNEX 9: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL VIVER
D’EMPRESES “EL SALT” DE SALLENT
Tarifa 1. UTILITZACIÓ DE DESPATXOS (inclou els Serveis de l’art.9 del
Reglament)
1.1 Viver d’empreses
a) Primer any……….........................85€/mensuals
b) Segon any…………....................130€/mensuals
c) Tercer any………........................160€/mensuals
d) Quart i cinquè any ………...........170€/mensuals
1.2 Centre d’empreses
a) Primer any………..........................95€/mensuals
b) Segon any…………...................... 140€/mensuals
c) Tercer any………..........................170€/mensuals
1.3 Coworking
50 euros / mensuals
La renúncia de la utilització del Despatx tindrà efectes al mes següent aquell en
que es sol·licita.
Tarifa 2. UTILITZACIÓ SALES DE REUNIONS O DESPATXOS (per
empreses que en facin ús temporal)

De 0 a 4 hores....................20€/h
A partir de 4 hores..............10€/h
La fiança per l’ús puntual dels espais és de 100 €, i serà vàlida per a la
realització de 4 esdeveniments anuals.
La cessió de l’espai inclou l’ús del canó projector i pantalla.

Tarifa 3. DOMICILIACIÓ SOCIAL D’EMPRESES O PROFESSIONALS NO
INSTAL·LATS AL VIVER
Tarifa única.......50€/ any
L’import d’aquesta tarifa es fixa per any natural del servei, independentment de
quan s’iniciï o finalitzi sense possibilitat de prorrateig de l’import per períodes
inferiors als 12 mesos naturals de l’any en curs.
Tarifa 4. SERVEI DE FOTOCÒPIES I FAX PER A EMPRESES
INSTAL·LADES AL VIVER I PELS USUARIS DEL SERVEI DE DOMICILIACIÓ
SOCIAL
4.1 Fotocòpies
normal DIN A4 blanc i negre.......................................... 0,08€/cara
DIN A3 blanc i negre............................... 0,16€/cara
DIN A4 color............................................ 0,33€/cara
DIN A3 color............................................ 0,66€/cara
4.2 Enviar Fax
Tarifa única......1,50 €
Totes les tarifes estan subjectes a IVA.
Bonificacions, exempcions i recàrrecs
1.Gaudiran d´una bonificació del 50% de les tarifes de l´ apartat 1.1 a) ( que
correspon als primers 12 mesos d´utilització dels despatxos), les noves activitats
que s’instal·lin al Viver d´empreses i que compleixin les condicions següents:
- El titular de l’activitat estigui en situació d’atur amb prestació o sense, ni
tampoc donat d´alta d´autònom en el moment de la sol·licitud. Si la titularitat de
l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels
socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits. Aquest
requisit s´haurà de justificar amb la presentació de l´informe de la vida laboral.
- Les empreses en forma de societat cooperativa
- L’expedient ha d’incorporar un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives
econòmiques d’una administració pública

2. Gaudiran d´una bonificació del 50% de les tarifes de l´ apartat 1.2 a) ( que
correspon als primers 12 mesos d´utilització dels despatxos), les noves activitats
que s’instal·lin al Viver d´empreses i que compleixin les condicions següents:
-Les empreses en forma de societat cooperativa

ANNEX 10: PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I PUBLICACIONS
Tarifa
EPÍGRAF 1 : Llibre “SALLENT, EL SALT LENT DEL TEMPS “.................. 19,24€
Aquesta tarifa està subjecte a l’IVA que en cada moment sigui vigent.

ANNEX 11: PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT
DE L’EMISSORA MUNICIPAL
Concepte
1 PAQUET 100 FALQUES LOCALS MENSUALS (4/dia)
L’emissió d’una falca publicitària de 30 segons a raó de 4 cops al dia
de dilluns a dissabte, en hores diferents entre les 8h i les 21h,
aleatòriament.
2 PAQUET 200 FALQUES LOCALS MENSUALS (8/dia)
L’emissió d’una falca publicitària de 30 segons a raó de 8 cops al dia
de dilluns a dissabte, en hores diferents entre les 8h i les 21h,
aleatòriament.
3 PAQUET 335 FALQUES LOCALS MENSUALS (1/hora)
L’emissió d’una falca publicitària de 30 segons a raó d’1 cop a l’hora
entre les 8h i les 21h de dilluns a dissabte.
4 PAQUET 100 CÀPSULES LOCALS PATROC. (4/dia)
L’emissió d’una càpsula patrocinada d’1 minut a raó de 4 cops al dia de
dilluns a dissabte, en hores diferents entre les 8h i les 21h
aleatòriament.
5 PATROCINI CÀPSULES D’INFO LOCAL (1/hora)
La menció d’una empresa al principi o al final de les càpsules
d’informació local que sonen de dilluns a dissabte de 8h a 21h.
6 COMBO LOCAL 100 CÀPS. + 200 FALQUES (1/hora)
L’emissió, per una banda, d’una falca publicitària de 30 segons a raó
de 8 cops al dia, i per l’altra, d’una càpsula patrocinada d’1 minut a raó
de 4 cops al dia. En tots dos casos, de dilluns a dissabte en hores
diferents entre les 8h i les 21h, aleatòriament.

Euros

45€

70€
95€

75€
125€

180€

PRODUCCIÓ FALQUES I CÀPSULES
PERIODISTA Producció d’una falca de 20” .................................... 25€
PERIODISTA Producció de dues càpsules patrocinades d’1’ .........40€/mes

Als preus regulats en aquest annex s’hi afegirà l’IVA corresponent.
ANNEX 12: CICLE DE PASSEJADES PER A LA GENT GRAN
Quota anual.............................................................................................20,00€
ANNEX 13 : PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL CAT ( CENTRE
D´ACOLLIDA TURÍSTICA ) PER ÚS EMPRESARIAL
1. UTILITZACIÓ DE LA SALA D´AUDIOVISUAL PER CONFERÈNCIES,
CURSETS, CONGRESSOS, PRESENTACIÓ DE PRODUCTES O
CAMPANYES
1.1 Activitats realitzades per empreses, professionals
i comerços ………….......................................................……..25,00 €/ hora
2. UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE MENJADOR O DESCANS
2.1 Descans/ esmorzar/ berenar ............................................................35,00€
2.2 Aperitiu………………………………………...…………………….... 70,00 €
2.3 Dinar o sopar amb servei de càtering…………...…....……........... 100,00 €
Totes les tarifes estan subjectes a IVA i inclouen la neteja de l´espai, la climatització,
el projector i wi-fi.
NOTA :
Per la utilització de la Sala d´audiovisual o zona de menjador o les dues , caldrà
dipositar
una fiança de 150 euros i acceptar les normes d´ús que estableixi
l´Ajuntament .
ANNEX

15:

PREUS

PÚBLICS

PER

LA

PRESTACIÓ

DELS

SERVEIS

D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS
EPÍGRAF I.- ESCOLA DE MÚSICA
I.1.- Tarifes:
EDAT

PROGRAMA

ASSIGNATURES

ESTONA
HORÀRIA

PREU

Nadons

BRESSONANT

Música en família

45min/set

19.50€

(0 a 36 mesos )

P3 a P5

1r i 2n de

MÚSICA
MOVIMENT

INICIACIÓ

I Música i moviment

45min/set

Piano Suzuki

50€

Eines Musicals

1h/set

Primària

Instrument

30min/45mi
n*

3r a 6è de BÀSIC
Primària

Eines Musicals

1’15h/set

Instrument

30min/45
min *

Coral Amistat ( opcional)

45 min

Form. Instrumental (opcional)

45 min

-18ANYS

JOVES/

Col·lectives**

+18 ANYS

ADULTS

Instrument

19.50€

56€

63€

78€

Formació Vocal (opcional)
Form. Instrumental** (opcional)
Per tothom

MÚSICA A LA Només instrument
CARTA
Només col·lectiva
Només formació
instrumental

PREPARACIÓ
PROVES
ACCÉS

A partir de BÀSIC

vocal

30 min

68€

1/1’30h

33.50€

o 45min/1’30

17.50€

Instrument+formació

73€

Col·lectiva+formació

38.50€

Pack
personalitzat
d’assignatures
SENSE
INSTRUMENT

66€

2n Instrument

30 min

+51€

Formacions Vocals
Coral Amistat
Cor Gospel ( Nou)
Formacions Instrumentals

Col·lectives

Grup de corda

Combo

Grup de vent

Solfeig

Grup de guitarres

Eines Musicals

Grup de gralla Tres en gralla

Harmonia

Guitarra Folk

Dictats

Taller de piano

Arranjaments

Batucada Joves Pumtakatà
Batucada Adults Batukolla
Conjunt Instrumental

**
No
hi
ha
límit
d’assignatures
pel
programa de joves i adults

Big band Small Miller Band
Xaranga Ocasional Cal K TreMolin

I. 2.- ALTRES CONCEPTES
MATRÍCULA

(Sense prorrateig)

50,00€/curs

I.3.- BONIFICACIONS A LES QUOTES DE L’ESCOLA DE MÚSICA
3.1.-Aquestes tarifes tindran la següent reducció pels alumnes menors de 18
anys :
-15% a partir de 2 germans matriculats a l’EMM
-10% quan un germà de família nombrosa o monoparental estigui matriculat
a l’EMM i que disposi del carnet emès per la Generalitat.
3.2.- 40% per a majors de 65 anys.
3.3. - 50% per a persones amb minusvàlies certificades mèdicament.

No es podran aplicar dues bonificacions al mateix temps.
Sempre s’aplicarà el que signifiqui un import de bonificació més favorable a
l’usuari.
EPÍGRAF II.- CURSOS DE CATALÀ
II.1.- Tarifes:

CURSOS
CATALÀ
Elemental:
E1, E2, E3
Intermedi: I1,
I2, I3
Suficiència:
S1, S2, S3
Superior: C2

45 hores

TARIFA
PER
CURS
37,70€

45 hores

49,76€

25,63€

45 hores

91,99€

46,75€

90 hores

242,82€

---

HORES

TARIFA
REDUÏDA
( 50% )
19,60€

II.2 – Reduccions de les quotes per ensenyament del català
A les tarifes per curs de l’epígraf II, ensenyament català, es podrà aplicar la
tarifa reduïda en les següents situacions :
- Pensionistes majors de 65 anys
- Persones que es trobin en situació d’atur en el moment de realitzar la
matrícula
Per tal de gaudir d’aquesta reducció, s’hauran de presentar els justificants que
acreditin la situació de pensionista major de 65 anys o d’aturat.

ANNEX 16: PREUS PÚBLICS PER LES ENTRADES ALS ESPECTACLES DEL
RECINTE ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA
Tarifes:

PREU PÚBLIC
Per l’entrada al recinte quan s’hi
realitzin espectacles no gratuïts
organitzats per l’Ajuntament de
Sallent ................................................................................. Entre 1 i 60Eur

El preu públic de cada espectacle serà fixada per l’Ajuntament de Sallent i estarà
compresa entre els mínims i màxims fixats en aquest apartat.
Bonificacions, exempcions i recàrrecs:

Gaudiran d’exempció en el preu de les entrades:
1.- a) Els patrocinadors de l’espectacle
b) el número d’entrades exemptes per espectacles es regularà mitjançant
conveni.
2.- a) Les Companyies contractades en les funcions on actuïn.
b) el número d’entrades exemptes per espectacle es regularan en el contracte.
3.- En situacions de poca venda, i per tal d’incentivar-la, l’ajuntament podrà establir
les mesures oportunes de descomptes o promocions que consideri més adients per
cada esdeveniment fent-ne publicitat als mitjans de difusió que utilitzi l’ajuntament
per comunicar-se amb la població.
ANNEX 17: PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA DE GEL
SINTÈTIC
TARIFES

PREU IVA INCLÒS

Entrada individual(1) de 20 minuts amb lloguer de patins inclòs..............4,00 Euros
(1) Edat per l´entrada individual amb patins: De 3 a 15 anys

DESCOMPTES I PROMOCIONS
VAL DE DESCOMPTE D´1 EURO
Els establiments associats a Sallent comercial podran distribuir un val de descompte
per valor d´1 € ( IVA inclòs) als seus clients. Sallent comercial pagarà posteriorment
a l´Ajuntament un import en concepte d´esponsorització i entrades.

PROMOCIÓ D´ENTRADES GRATUÏTES
Per tal de facilitar l´accés a la pista de gel es distribuirà una entrada gratuïta a tots
els alumnes escolaritzats al Municipi entre P3 i 6è de primària, que s´haurà
d´entregar a la taquilla per rebre els patins. En el cas de pèrdua d´aquesta entrada
no es podrà substituir.
DATES I HORARIS
La pista de gel sintètic s´ubicarà a la Plaça Anselm Clavé del Municipi del 13 al 15
de desembre de 2019.
Els horaris per utilitzar la pista seran:
Divendres 13: De les 16h a 20h
Dissabte 14 i diumenge 15: de les 11h a 14h i de les 16h a les 20h

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LA PISTA
•

•
•
•
•

•

•

•

L´Ajuntament es reserva el dret de modificar els horaris de les activitats i fins i
tot tancar-les al públic quan les condicions tècniques o climatològiques no
siguin favorables, vetllant per la seguretat dels usuaris.
Està prohibit menjar, beure i fumar dins les instal·lacions.
S´han d’utilitzar els bancs per posar-se els patins i no es pot caminar amb els
patins fora de la zona protegida amb gespa artificial.
No està permesa l´entrada a la pista als menors de 5 anys si no van
acompanyats d´un adult ( que podrà caminar per la pista amb una protecció)
Els usuaris de la pista de gel hauran de patinar a velocitat moderada i en un
sol sentit, que indicaran els monitors responsables de l´activitat. Tampoc es
podrà patinar en cadena ( més de 2 persones agafades) ni molestar ni
empènyer a altres patinadors.
És reservat el dret d´admissió. Els monitors que s´encarregaran de vetllar pel
bon funcionament de l´activitat podran expulsar els patinadors que no
compleixin la normativa o que mostrin conductes incíviques a les
instal·lacions. En cas d´expulsió l´usuari perdrà dret
a qualsevol
indemnització i al retorn de l´import pagat per l´activitat.
L´Ajuntament registrarà filmacions i fotografies generals de les instal·lacions.
Els usuaris de les instal·lacions accepten que l´organització utilitzi les
imatges amb finalitats d´arxiu i promocionals. En el cas que algun usuari no
hi estigui d´acord ha d´informar d´aquest fet als monitors de la taquilla de la
pista de gel perquè ho tinguin en compte.
L´Ajuntament no es fa responsable dels objectes deixats al recinte ni dels
danys que puguin patir els patinadors per accident. També es reserva el dret
de modificar la normativa si es considera necessari.

