ORDENANÇA 22.- ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

Article 1.- DISPOSICIÓ GENERAL
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 5.B.b) i 5.D.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 6.1 i 8.1.b del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i arts.
41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març TRLRHL i Disposició Addicional 2ª. de la Llei 8/1989, de 13
d’abril de Taxes i Preus Públics.
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit d’exigència de preus públics en el
municipi de la Bisbal d’Empordà, d’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de
març.

Article 2.- EXIGÈNCIA
S’establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l’Ajuntament sempre que no siguin de
sol·licitud o recepció obligatòria, i siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat, d’acord
amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Article 3.- NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS
Pel règim de no subjecció i d’exempcions s’estarà al que disposa l’article 42 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Quan mitjançant l’expedient oportú informat pels Serveis Socials de l’Ajuntament es justifiqui una escassa
capacitat econòmica dels obligats al pagament en relació al salari mínim interprofessional, l’AlcaldePresidència, mitjançant decret, podrà exonerar-los, totalment o parcial, del pagament de preus públics.

Article 4.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquest article, s’exigirà el dipòsit previ de l’import total dels preus
públics en el moment de formular la sol·licitud de la utilització o del servei, llevat que en la norma específica
del preu públic que es tracti s’indiqui el contrari.

Article 5.- OBLIGATS AL PAGAMENT
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics els que utilitzin els serveis o activitats pels
quals cal satisfer preus públics, encara que no hagi formulat la corresponent sol·licitud.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització de les prestacions, essent compatible
amb la suspensió de la llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.

Article 6.- QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat
o de l’activitat esmentada.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament
podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost les dotacions oportunes
per la cobertura de la diferència resultant.

Article 7.- INCIDÈNCIA DE L’I.V.A
1. En la determinació de la quantia dels preus no s’hi inclourà l’impost sobre el Valor Afegit, que

necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui procedent.
2. De conformitat amb el que preveu l’article 7.9 de la Llei 37/1992 no estan subjectes a l’I.V.A. la constitució
de concessions i autoritzacions administratives, llevat que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar
immobles o instal·lacions en ports i aeroports.

Article 8.- NORMES DE GESTIÓ
1. L’Ajuntament podrà exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d’utilització
del servei i podrà, tanmateix, fer les comprovacions oportunes.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic o l’activitat administrativa
no es porti a terme, serà procedent la devolució de l’import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan que tingui atribuïda la
seva fixació o modificació.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apressament.
Article 9.- MEMÒRIA ECONÒMICO-FINANCERA
Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria
econòmica-financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i,
en el seu cas, les utilitzacions derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis.
Article 10.- COMPETÈNCIES
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest terme municipal.
2. S’atribueix la competència de fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple a la Junta de Govern
Local.
Article 11.- PUBLICITAT
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d’acord amb l’àmbit
d’incidència dels mateixos. Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles
al·legacions o reclamacions, acompanyades d’informe del tècnic competent, seran resoltes per la pròpia
Junta de Govern Local, que podrà modificar l’acord anterior. Els preus fixats seran executius mentre no es
dicti acord de modificació.
Article 12.- REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i
demés Disposicions concordants.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’estableix en els següents preus públics per a la prestació dels serveis que es relacionen:
SERVEIS DE L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS:
. Serveis Esportius (Pavelló / Piscina)
. Casal d’Estiu
. Escola Infantil
. Museu Terracotta
. Escola de Dibuix
. Aula d’Adults
. Escola de Cobla “Conrad Saló”
. Aula de Música

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT:
. Fires i mercats
. Activitats turisme
ALTRES:
. Serveis de Radiodifusió
. Serveis Publicitaris
ÀREA DE SERVEIS:
. Reposició de paviments i similars
. Deixalleria municipal

PREU PÚBLIC D’ ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS CURS 2014-2015
1.- ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS

A) ESCOLA ESPORTIVA I PREESPORTIVA

CONCEPTE
A.1 Preesportiva i Multiesport
A.2 Escola Esportiva de gimnàstica (art,rit,fun,zum)

MATRÍCULA
18,00
20,00

MENSUALITAT
18,09
21,00

B Activitats Esportives: (Edats de 18 a 64 anys)
CONCEPTE
B.1) Sala de Fitness i Musculació
1 adult assistent

Matrícula

Mensualitat
32,95

34,59

B.2) Sala Fitness i Musculació: Fitness, Escola
Esportiva o preesportiva
2 assistents del mateix nucli familiar
3 assistents del mateix nucli familiar
4 assistents del mateix nucli familiar
Pensionistes i jubilats

32,95
32,95
32,95
11,00

32,86
31,13
29,40
11,55

B.3) Ciclo Indoor / Spinning
B.4) Fitness
B.5) Pilates
B.6) Ioga
B.4) Tercera edat (majors de 64 anys)
B.8) Abdominals Hipopressius
B.9) Zumba

32,95
32,95
32,95
32,95
11,00
32,95
32,95

34,59
34,59
34,59
34,59
11,55
34,59
34,59

B.10) 1 abonament de temporada (8 sessions)
B.11) Piscina climatitzada (Club de Tennis)

45,00
5,00

C) PISCINA MUNICIPAL
CONCEPTE
C.1) Usuaris fixes de temporada
c.1.a) Quota individual: fins a 17 anys inclosos
i jubilats
c.1.b) Quota individual, > de 18 anys inclosos

MATRÍCULA

MENSUALITAT

20,00
25,00

53,65
71,55

2 adults + 1 fill menor de 18 anys

30,00
30,00

2 adults + 2 fills ó més menors de 18 anys
1 adult + 1 fill < 18 anys
1 adults + 2 fills < 18 anys

30,00
30,00

85,89
108,25
125,21
79,10
90,00

c.1.c) Quota familiar:
2 adults

Quota mensual per
no assistència i no
tramitació de baixa

5,25
5,25

c.1.d) 2 jubilats
c.1.e) Quota menor de 2 anys
C.2 Usuaris no fixes de temporada
CONCEPTE
c.2.a) Infantil i jubilat (abonament)
c.2.b) Individual adult (abonament)
c.2.c) Entrades: Infantil fins a 17 anys inclosos jubilats
c.2.d) per grups: infantil ,jubilats, discapacitats 66%
c.2.e) individual adults (majors de 18 anys inclosos)
c.2.f) Entitats bisbalenques: sense ànim de lucre
c.2.g) Abonaments familiars

BONIFICACIONS

Família nombrosa
família nombrosa especial
família monoparental

23,00
gratuït

1 DIA

64,41
gratuït

1 SETMANA
14,70
18,90

1 MES
49,00
63,00

4,00
2,75
5,00
1,00
38,00

10%
20%
inferior a 1,5 vegades IPREM 10%
(IPREM per 14 pagues)

(*) El grau de discapacitat del 66% caldrà l’acreditació de l’Organisme competent.

126,00

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MPALS.
A) PAVELLÓ POLIESPORTIU I PAVELLÓ FIRAL

IMPORT

A.1) Utilització de les instal.lacions:
Preu hora diürna
Preu hora amb 1 fase de llum
Preu hora amb tota la il.luminació

36,00
41,00
47,00

A.2) Competitió esportiva (per partit):
sense llum
amb llum

41,00
58,00

A.3) Publicitat: Mòdul 3 x 1 (preu anyal)

NETEJA

234,00

(el primer any 50% de bonificació)

A.4) Utilització Pavelló Firal (per acte i dia)
* Entitats Bisbalenques i organitzen activitats
obertes a la població en general al llarg de
l'any:
a.4.1) actes gratuïts durada 1 dia
a.4.2) actes de pagament durada 1 dia
a.4.3) casals, campus 24 hores
* Empreses bisbalenques,entitats i associacions amb seu

fora de la Bisbal, particulars bisbalencs...
a.4.4) fiança en tots els casos
a.4.5) actes de pagament
a.5.6) actes gratuïts
* Empreses de fora de la Bisbal, particulars...
a.4.7) fiança en tots els casos
a.4.8) actes de pagament
a.4.9) actes gratuïts
(*) repercusió despeses:aigua,llum,gas,consergeria i neteja

a càrrec organització
a càrrec organització

gratuït a càrrec organització
repercusió despeses a càrrec organització

gratuït a càrrec organització
a càrrec organització
a càrrec organització

500,00 a càrrec organització
repercusió despeses a càrrec organització
repercusió despeses a càrrec organització

a càrrec organització

1000,00 a càrrec organització
repercusió despeses+
45€/h a càrrec organització
repercusió despeses+
45€/h a càrrec organització

PISTES ESPORTIVES
CONCEPTE

IMPORT

B.1) Utilització de les instal.lacions:
* Col.legis públics
* Utilització pista per hora no lectiva:
diürna
nocturna

5,90
11,70

B.2) Utilització sala de fitness i musculació
b.2.1) entrada individual:
1 dia
1 setmana
1 quinzena

8,00
25,00
45,00

b.3.1) entrada grup 1 dia (mínim 6 persones)
b.4.2) entrada grup 1 setmana (mínim 6 persones)
b.4.3) entrada grup 1 quinzena (mínim 6 persones)

30,00
120,00
220,00

)UTILITZACIÓ CAMP DE FÚTBOL
CONCEPTE
C.1 Utilització de les instal.lacions:
* per hora diürna
* per hora amb una fase de llum
* per hora amb total la il.luminació
C.2 Competició esportiva (per partit)
* sense llum
* amb llum

IMPORT

NETEJA
a càrrec organització

72,00 a càrrec organització
82,00 a càrrec organització
94,00 a càrrec organització

82,00 a càrrec organització
116,00 a càrrec organització

C.3 Publicitat
Mòdul 3 x 1

234,00

El primer any 50% de bonificació

Els actes organitzats per entitats o associacions locals de caràcter cultural, social,recreatiu o esportiu i els
organitzats per entitats o associacions que hagin subscrit un conveni de col.laboració amb l’ajuntament
gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la quota resultant de la taxa

2.- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “EL TREN PETIT”

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL "EL TREN PETIT"

CURS 2014-2015
€/mes

A) NADONS DE 4 MESOS A 1 ANY
A.1.- Jornada normal: de 3/4 de 9 a 3/4 de 12 i de
3/4 de 3 a 3/4 de 6

180,16

A.2.- Mitja jornada: de 3/4 de 9 a 3/4 de 12 o bé de
3/4 de 3 a 3/4 de 6

135,11

A.3.- Hora extra ( De 8 a 9 ó de 12 a 13h) –al mes-

26,26
10,00€ cada tarda

A.4 – Tarda opcional
QUOTA MATERIAL
B) ALUMNES DE 13 a 24 MESOS

20,00

B.1.- Jornada normal: de 3/4 de 9 a 3/4 de 12 i de
3/4 de 3 a 3/4 de 6

150,13

B.2.- Mitja jornada: de 3/4 de 9 a 3/4 de 12 o bé de
3/4 de 3 a 3/4 de 6

103,76

B.3.- Hora extra

( De 8 a 9 ó de 12 a 13h) –al mes-

10,00€ cada tarda

B.4- Tarda opcional
QUOTA MATERIAL
C) ALUMNES DE 25 MESOS A 3 ANYS
C.1- Jornada normal: de 3/4 de 9 a 3/4 de 12 i de
3/4 de 3 a 3/4 de 6
C.2.- Hora extra

26,26

(De 8 a 9 ó de 12 a 13h.) –al mes-

QUOTA MATERIAL
D) PREU HORA SUPLEMENTÀRIA USUARIS EVENTUALS (De 8 a 9 ó de 12 a 13h.)
MENJADOR
F) de 4 a 19 mesos:

a) usuaris fixes
b) usuaris eventuals

F) de 19 mesos a 3 anys: a) usuaris fixes
b) usuaris eventuals
F) BERENAR (només per a alumnes que gaudeixin de

30,00

124,95
26,26

45,00
5,68
CURS 2014-2015
€/mes
146,02
8,15

113,67
6,57

servei de menjador)
0,51
10,19

a) per dia
b) al mes
G) MATRÍCULA ÚNICA (de setembre a desembre)
G.1) MATRÍCULA ÚNICA ( de gener a març)

(*)

124,95

(*)
81,22

G.2) MATRÍCULA ÚNICA ( d’abril a juny)

(*)
45,00

(*) El pagament de la matrícula respon a la reserva de plaça, en conseqüència una vegada formalitzada la
inscripció, la comunicació de baixa en padró, no donarà lloc, en cap cas, a la devolució de l’import pagat en
concepte de matrícula.
•
•
•
•

En el supòsit d’absència per recomanació o prescripció mèdica de l’alumne/nadó a l’Escola Infantil,
s’aplicarà el preu públic del 25% segons apartat, i fins a un màxim de 3 mesos.
A partir del 3r dia consecutiu de no utilitzar el servei de menjador, es descomptarà
proporcionalment.
La manca de comunicació de no assistència al menjador abans de les 10:30 h. no donarà lloc a
descompte en el servei.
Si durant el curs l’alumne arriba a una edat que impliqui una quota diferent de la inicialment
assenyalada, es modificarà la quota en la següent mensualitat.
BONIFICACIONS

Assistència de 2 germans
Assistència de 3 o més
germans

PRIMER FILL

SEGON FILL

100% de la quota

25% de la quota

100% de la quota

25% de la quota

3R FILL I
SUCCESSIUS

40% de la quota

Famílies nombroses 10% de la quota (caldrà acreditar-ho mitjançant el corresponent carnet expedient per
Organisme competent.
No es podran aplicar dues bonificacions simultàniament
DEVOLUCIÓ DE REBUT
--------------------------------Es repercutirà l’import que carregui l’entitat financera per cada rebut retornat en concepte de despeses de
devolució.

3.- SERVEIS A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
3.1.- PROMOCIÓ DE LA CIUTAT CASTELL- PALAU
ENTRADES
Entrada individual (menors de 10 anys gratuït)
Entrada reduïda (estudiants i jubilats)
Entrada col·lectiva grups sense guia
(+ de 20 persones)
Entrada col·lectiva grups amb guia

EUROS
3,00
2,00
2,00
2,00

GAUDIRAN D’ENTRADA GRATUÏTA
Menors de 10 anys
Residents a la Bisbal d’Empordà
GAUDIRAN D’ENTRADA REDUÏDA
Persones jubilades
Persones amb carnet d’estudiant
Usuaris del carnet jove

VISITES GUIADES
Visita guiada a la Bisbal
Visita guiada a obrador
Visita guiada al Castell-Palau
Visita guiada a l’església de la Pietat
Visita guiada combinant dos elements patrimonials

EUROS
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00

LLOGUER DE BICICLETES DE TURISME:
1 hora
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
1 dia
2 dies
Dia extra

6,00 €
7,50 €
9,00 €
10,00 €
11,50 €
15,00 €
30,00 €
10,00 €

VENDA DE PRODUCTES A L’OFICINA TURISME I PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
Objectes de botiga/merchandising
Amb caràcter general, recàrrec 100%
preu compra
Venda de llibres, publicacions, i altres PVP per unitat proposat per l’editor o distribuïdor, segons detall:
EUROS
Col·lecció itineraris “A peu pel Baix Empordà
5,00
Mapes topogràfics 1: 30.000 Xarxa senderisme
12,00
20 Itineraris de senderisme entre Garbí i Tramuntana
18,00
Mapa topogràfic 1: 50.000 Xarxa cicloturisme
8,00
Pedalant pel Baix Empordà- 15 itineraris de
18,00
cicloturisme
Rutes en BTT pel Baix Empordà, Les Gavarres i
10,00
l’Ardenya

El Baix Empordà. Llibre fotogràfic
Imans de Ceràmica
Adhesiu Marca Ciutat

40,00
3,00
0,80

FIRES (en pavelló cobert)
EUROS (IVA inclòs)
3,00
655,00

Preu públic entrada fires
Lloguer espai, estand per mòdul de 12 m2
Aquells participants que formalitzin la seva participació a la fira
abans de finalitzar l’any 2014 l’import del lloguer de l’espai,
estand per mòdul de 12 m2 serà de 653,40 € (IVA inclòs)
Bonificacions: Gaudiran d’una bonificació del 10% aquells
participants de la fira ANTIC EMPORDA que formin part de
l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de la Bisbal i Comarca

REPRODUCCIÓ I ÚS PÚBLIC DE DOCUMENTS DE FONS I COL·LECCIONS DE TITULARITAT
MUNICIPAL CUSTODIATS PER L’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL I TERRACOTA MUSEU
EUROS
1 Productes editorials:
. Interior
. Portada
. Contraportada
. Llibres text interior
. Llibres text portada
2 Premsa:
. Interior
. Portada
3 Productes audiovisuals (TV, ràdio):
. Programes culturals
. Informatius, concursos, documentals
4 Productes multimèdia:
. Interior
. Pantalla d’arrancada
. Altres
5 Publicitat:
. Fulletons, calendaris
. Premsa
6 Projeccions puntuals:
. Cinematogràfiques
. Fins a 10 diapositives
7 Altres usos:
. Articles de papereria (pòsters, postals,
etc.)
. Exposicions temporals amb finalitat
samarretes, jocs

69,00 €
172,53 €
98,58 €
52,58 €
113,77 €
34,51 €
78,88 €
92,00 €
123,72 €
69,00 €
197,20 €
138,00 €
113,40 €
193,15 €
172,54 €
62,43 €
cromos, carpetes,
154,65 €
comercial,
206,20 €

Estan subjectes a aquestes tarifes les utilitzacions privatives que tinguin caràcter comercial lucratiu i que
comportin un ús intensiu del document reproduït.

3.2.- TERRACOTTA MUSEU.
PREUS DE TALLERS PEDAGÒGICS :
Activitat TERRES CUITES (grups de 20 o més persones)
euros
14,00
3,00
4,00
7,00

Total activitat (per persona)
Visita guiada Museu
Visita obrador
Taller de rakú

PREUS DE BOTIGA, REPRODUCCIONS I SERVEIS TÈCNICS
. Objectes de botiga: amb caràcter general recàrrec del 100 % sobre el preu de compra: Estrelles (5,00 €);
Rajoles Escut i del Lleó (20,00 €); Aguantallibres (30,00 €); Fruitera (30,00 €); Plafó sembrador (200,00 €)
. Fotocòpies: 0,3 €/unitat
. Còpies de fotografies: recàrrec del 50 % sobre el preu de cost de l’ampliació o digitalització. Si les
fotografies o reproduccions tenen finalitats lucratives o de difusió, el preu s’incrementa en 35 euros.
. La tarifa per serveis tècnics de recerca, documentació, assistència, assessorament i/o redacció : 30
euros/hora.
PUBLICACIONS
Catàleg : ”1944:Atuells característics de la indústria terrissera”
Catàleg : ”La terrissa : el procés”
Catàleg : ”Lluís Rico : L’esperit de la natura”
Catàleg : ”Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)”
Catàleg : ”Mundial”
Catàleg : “Exportacions”
Catàleg: “Ceràmica i Arquitectura. Els Coromina ...”
Llibre: “Els forns tradicionals de ceràmica de la Bisbal”
Llibre : “La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de Masó”
Cartells exposicions temporals
D’altres publicacions : el pvp proposat per l’editor o distribuïdor

10,00 €
10,00 €
9,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €
12,00 €
14,00 €
14,00 €
2,00 €

4.- ESCOLA DE DIBUIX
CONCEPTE
IMPORT
Matrícula –pagament a principi de curs-

37€ empadronats
47€ NO empadronats

Assistència:
- De 8 a 18 anys (4 h. setmana)
-A partir de 18 anys -Adults (4 h a la setmana)
Reducció per famílies nombroses:
. pel 2n. fill un 10 %
. pel 3r. fill i successius un 15 %
En cas que la demanda superi l’oferta de places, tindran prioritat :
1.- Els residents a La Bisbal
2.- Tenir germans al Centre

Els Usuaris amb pensió de jubilació, gaudiran d’una bonificació del 10 per cent

22 €/mes
25 €/mes

5.- AULA D’ADULTS

CONCEPTE

QUOTA
UNICA

Inscripcions Inscripcions DRETS

FASE

CURS

gener-març abril-juny

COMUNA ESPECÍFICA

D'EXÀMEN

FASE

INSCRIPCIO
IOC

Alfabetització en llengua
catalana (3 h setmanals d'octubre a maig)

30,00 €

30,00 €

30,00 €

Cursos informàtica (30 h)

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Cursos informàtica (20 h)

81,00 €

81,00 €

81,00 €

Cursos informàtica (10 h)

45,00 €

45,00 €

45,00 €

Fotografia digital (24 h)

96,00 €

96,00 €

96,00 €

Cursos intensius idiomes (24 h)

90,00 €

90,00 €

90,00 €

Curs anglès nivell FIRST (60 h)

276,00 €

276,00 €

Cursos idiomes (60 h)

216,00 €

144,00 €

72,00 €

216,00 €

144,00 €

72,00 €

216,00 €

144,00 €

72,00 €

516,00 €

344,00 €

172,00 €

450,00 €

300,00 €

150,00 € S'INCLOUEN

NO

276,00 € S'INCLOUEN

Curs de Memòria
(1 h i 30 m setmanals d'octubre a juny)
Curs de Tècniques d'Estudi
(1 h i 30 m setmanals d'octubre-juny)
Graduat en educació secundària
(15 h setmanals d'octubre a maig)
Proves d'accés a cicles formatius
de grau mitjà (15 h setmanals d'octubre a
abril)

NO

Proves d'accés a cicles
formatius de grau superior

NO
NO
S'INCLOUEN

(13 h setmanals d'octubre a abril)
CONCEPTE

QUOTA
UNICA
CURS

450,00
€

DRETS

FASE

D'EXÀMEN

COMUNA ESPECÍFICA

Proves d'accés a la universitat
> 25 anys (d'octubre a abril)

S'INCLOUEN

NO
S'INCLOUEN

450,00
€

FASE

INSCRIPCIO
IOC

NO
S'INCLOUEN
NO
S'INCLOUEN
NO
S'INCLOUEN
NO
S'INCLOUEN

Biologia
Geografia
Història
Matemàtiques

180,00 €
180,00 €
180,00 €
315,00 €

Observacions:
El preu del curs no inclou el material.
Les quotes seran abonades una vegada formalitzada la inscripció al curs.
El pagament de les quotes dels cursos amb import menor o igual a 120 € es realitzarà mitjançant la modalitat de pagaments a tercers
(etiquetes identificatives amb codi de barres) o per transferència bancària al número següent: ES78 2100 0031 2002 0000 8800
imprescindible posar nom i cognoms i el curs.
El pagament de les quotes dels cursos amb import superior a 120 € es realitzarà mitjançant padró en 3 terminis:
1r pagament 03/10/2014, 2n pagament 09/01/2015 i 3r pagament 09/04/2015
La formalització de la inscripció al curs pressuposa el pagament de tot el preu públic establert en la present ordenança fiscal.

BONIFICACIONS

Familia nombrosa
familia nombrosa especial
familia monoparental

10%
20%
inferior a 1,5 vegades IPREM 10%
(IPREM per 14 pagues)

Els Usuaris amb pensió de jubilació,
gaudiran d’una bonificació del 10 per cent

6.- AULA DE MÚSICA
Preus públics escola de música 2014-2015
Matrícula
Sensibilització (1h)
Iniciació (1h)
Preparatori 1 (1h 15' llenguatge)
Preparatori 1 (1h 15' llenguatge/1h coral)
Preparatori 2 (1h 15' llenguatge/30' instrument)
Preparatori 2 (1h 15' llenguatge/30' instrument/coral)
Elemental 1,2, 3 i 4 (1h15' llenguatge/45' instrument)
Elemental 1,2, 3 i 4 (1h15' llenguatge/45' instrument/conjunt)
Instrument i conjunt (45' instrument/1h conjunt)
Instrument 1h
Instrument 45'
Instrument 30'
Conjunt instrumental i combos (mínim 5 persones)
Coral
Cobla
Llenguatge modern
Grau profesionals i adults (1h15' llenguatge musical/1h conjunt)
Grau professional i adults (30' instrument)
Grau profesionals i adults (45' instrument)
Grau profesionals i adults (1h instrument)
Lloguer instrument cobla

€/mes

€/mes

empadronats

no empadronats

42,00
21,00
21,00
21,50
23,00
68,00

58,50
23,00
23,00
23,00
25,00
74,00

69,00
91,00
92,50
84,00
100,00
75,00

74,00
98,00
100,00
91,00
108,00
81,00

50,00
24,00
24,00
15,00
30,00
34,00

54,00
26,00
26,00
16,00
32,00
37,00

50,00
75,00
100,00
12,00

54,00
81,00
108,00
13,00

SEGON INSTRUMENT
Instrument 1 hora
Instrument 45’

92,52
69,40

100,23
74,95

Instrument 30’

46,26

50,12

En cas que la demanda superi l’oferta de places, tindran prioritat:
1.- Els residents a la Bisbal
2.- Tenir germans al Centre

BONIFICACIONS

familia nombrosa

10%

familia nombrosa especial

20%

familia monoparental

inferior a 1,5 vegades IPREM

10%

(IPREM per 14 pagues)

Els Usuaris amb pensió de jubilació, gaudiran d’una bonificació del 10 per cent

7.- MUSEU DE LA CERÀMICA
Venda de llibres, publicacions, preu per unitat, segons detall:
Catàleg 1944 “Atuells característics de la indústria terrissera”
Catàleg “La terrissa: el procés”
Lluís Rico: L’esperit de la natura
Catàleg “Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)”
Catàleg “Mundial”
Catàleg “Exportacions”
Llibre “Els forns tradicionals de ceràmica de la Bisbal”
Llibre “La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de Masó”

9,00
9,00
9,00
9,00
6,00
6,00
12,00
12,00

D’altres publicacions: el PVP proposat per l’editor o distribuïdor

8.- ÀREA DE CULTURA

Venda de llibres, publicacions, preu per unitat segons detall:

Preu
particular(€)

Preu a
llibreria (€)

La Bisbal en la història i el record

9,00

7,20

Còmic

6,00

4,80

Història del futbol a la Bisbal

6,00

4,80

La Principal de la Bisbal

6,00

4,80

14,40

12,00

Llibre

6,00

4,80

Vídeo

9,00

7,80

Descoberta del massís de les Gavarres (llibre i vídeo)

Coneguem el Baix Empordà

1,80

Les auditories ambientals: la conca del Daró

7,20

6,00

Poetes bisbalencs de la Renaixença

9,00

7,20

Un segle de vida bisbalenca III

9,00

7,20

Patrimoni Caramany

7,20

6,00

Teatre a la Bisbal

9,00

7,20

12,00

10,20

9,00

7,20

15,05

13,20

Guerra al Baix Empordà de l’època moderna (mitjans segle XII inici
segle XVII)

7,20

6,00

Famílies marroquines i educació dels seus fills

7,20

6,00

Alimentació i abastament al Baix Empordà medieval

9,00

7,50

Les Escoles Menors de Belles Arts al Baix Empordà

8,00

6,15

L’exili del Baix Empordà al 1939

13,20

11,00

De Cuevas Bajas a la Bisbal d’Empordà

12,00

9,00

Records de la vora del foc

10,00

10,00

La Bisbal anys enrere IV
L’entorn de l’Aljama Jueva
El Monestir de Sant Miquel de Cruïlles

Euros
Impressions i venda de disquets i CD:
1,28 €
0,075 €

1 CD
1 full imprès

El servei de correu electrònic és gratuït
L’ordinador no es podrà utilitzar per una sola persona més de dues hores seguides en un mateix dia.
Els nens fins a 14 anys per connectar a INTERNET hauran d’anar acompanyats d’un adult

9.- SERVEIS DE RADIODIFUSIÓ

Banner web
Falca (producció + emissió)
Pack banner + falca

10€ mes
4 cops al dia de
dilluns a diumenge

15€/mes
25€/mes

10.- SERVEIS PUBLICITARIS
Programa Festa Major
Butlletins, díptics, revistes i altres

De 100,00
a 400,00
De 60,10
a 300,00

11.- TALLERS A L’ESPAI JOVE -LA CALAIXERAACTIVITATS
Maquillatge de fantasia
Amb un total de 16 hores a distribuir segons
disponibilitat (trimestral)

Break dance
Amb un total de 8 hores a distribuir segons
disponibilitat
Teatre Musical
Amb un total de 24 hores a distribuir segons
disponibilitat (trimestral)

Abdominals Hipopressives
Amb un total de 24 hores a distribuir segons
disponibilitat (trimestral)

Pintura
Amb un total de 24 hores a distribuir segons
disponibilitat (trimestral)

Dansa Contemporània
Amb un total de 24 hores a distribuir segons
disponibilitat (trimestral)

Poesia
Amb un total de 24 hores a distribuir segons
disponibilitat (trimestral)

Sortida amb bus per Fires de Girona
Anada i tornada
Scrap Book
Amb el total d’ hores a distribuir segons disponibilitat
(trimestral)

PREUS TRIMESTRALS
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys
Material
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys

25 €
40 €
20 €
32 €
25 €
25 €
15 €
20 €
12 €
16 €
15 €
45 €
60 €
36 €
48 €
45 €
45 €
60 €
36 €
48 €
45 €
45 €
60 €
36 €
48 €
45 €
45 €
60 €
36 €
48 €
45 €
40 €
50 €
32 €
40 €
40 €

A partir de 16 anys
Fins a 30 anys (inclosos)
Majors de 30 anys
Quota Social fins a 30 anys (inclosos)
Quota Social majors de 30 anys
Quota Social majors de 65 anys

5€
45 €
60 €
36 €
48 €
45 €

OBSERVACIONS:
1. Les activitats es duran a terme si es compleix amb el mínim de participants establer per cada una d’elles.
2. En el supòsit que la demanda superi l'oferta de places es prioritzarà per estricte ordre d’inscripció i pagament
3. La Quota Social s’atorgarà segons la valoració i criteris establerts per Serveis Socials en el moment de formalitzar la inscripció.
4. La Quota Social només s’aplicarà a aquelles persones que ho acreditin amb la documentació vigent requerida.

PREU PÚBLIC

€/ACTIVITAT

Curs de premonitor

50,00 €

Taller de ràdio

25,00 €

Quota social curs de premonitors

20,00 €

Quota social taller de ràdio

20,00 €

Observacions :
* Es podran beneficiar de la quota social aquelles persones que acreditin amb documentació vigent que compleixen els requisits
socials i econòmics que determinaran els Serveis Socials en el moment de la inscripció (ingressos familiars, situació laboral dels
membres de la família, tipologia de família, membres familiars amb discapacitat, benefici per infants, etc. )

12.- PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS
Concepte
Utilització del camió, per hora
Preu hora- oficial
Preu hora- peó
Desbrossar per hora
Màquina de netejar per hora
El cost de l'abocador es repercutirà íntegrament
Per recollida d'animals salvatges urbans:
- Brigada específica (1 hora mínim)
- Per desplaçament
Per recollida d’un animal extraviat a la via pública

Euros
33,35
24,00
20,00
25,80
31,00

31,00
10,30

( 1ª i 2ª recollida) no festiu
( 3ª i successives )no festiu

37,00
74,00

( 1ª i 2ª recollida) festiu
( 3ª i successives ) festiu

44,00
88,00

13.- PREU PÚBLIC PER ÚS DE LA DEIXALLERIA PELS TITULARS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Tipus de residu
Voluminosos
(mobles, trastos vells i fustes)
Pneumàtics de turisme
Pneumàtics de vehicles pesats
Matalassos
Runa

Poda
Envasos comercials

Envasos de residus especials
Vidre pla o laminat
Pastosos (pintures, vernissos,etc.)

Unitat de mesura
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta gran
(6 m³)
Unitat
Unitat
Unitat
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)

Cost unitat
11,34 €/ m³

3,40 €/unitat
4,50 €/unitat
13,60 €/unitat
Runa neta:
10,20 €/ m³)
Runa bruta:
20,41 €/ m³)
Runa molt bruta: 34,00 €/ m³)

Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta (6 m³)
Litre
Unitat
Kg.

11,34 €/ m³

11,34 €/ m³
0,040 €/litre
1,13 €/unitat
1,41 €/Kg.

Dissolvents (líquids de cotxe,
neteja, bricolatge, etc.)
Aerosols buits
Aerosols plens
Tòners
d’impressora
i
de
fotocopiadora
Fluorescents

1,05 €/Kg.
1,74 €/Kg.
3,55 €/Kg.
Buits: 0,39 €/Kg.
Plens: 3,55 €/Kg.
0,82 €/unitat

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Unitat

14.- UTILITZACIÓ BÀSCULA DEIXALLERIA
Per cada pesada

2,00 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener
de 2015 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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