Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PUBLIC NÚM. 60
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
D’ESPAIS MUNICIPALS

I. Naturalesa i fet imposable
Article 1. Concepte
En ús de les facultats concedides per l’article 127 en relació amb l’article 41,
ambdós del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la utilització privativa o aprofitament
especial d’espais municipals, que es regirà per aquesta Ordenança de Preu Públic.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’aprofitament especial o utilització
privativa del domini públic municipal derivat de la utilització dels equipaments i
installacions municipals que es relacionen, destinats a la realització d’activitats de
caràcter cultural, docent, esportiu o anàleg:
A) Installacions esportives municipals:






Pavelló de Ribes i pista annexa
Pavelló de les Roquetes i pista annexa
Camp de Futbol de Ribes i de les Roquetes
Pistes poliesportives Bosc d’en Plaça
Cessió d’ús pel Bateco

B) Equipaments culturals i juvenils:
 Sala polivalent de les biblioteques Manuel de Pedrolo i Josep Pla
 Centre Cívic L’Espai i Hotel d’entitats (Sala Sol, Aules i Sales de
reunions)
 Can Puig (Sala Polivalent, Aules i Sales de reunions)
 Centre Cultural L’Escorxador
 Espai Jove (Sala trobada, sales de reunions i Buc d’assaig)
C)

Altres installacions municipals:




Sala Polivalent Casals d’Avis
Saló de plens Ribes / Saló de Sessions de la Vinya d’en Petaca / Sala
Polivalent de la Vinya d’en Petaca
Can Salvador Miret
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II. Obligats al pagament i responsables
Article 3. Obligats al pagament
Són obligats al pagament, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici
particular.
Article 4. Beneficis fiscals. No resten subjectes:
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al
pagament d’aquesta taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. Tindran dret a les cessió gratuïta dels camps de futbol, pistes poliesportives,
pavellons i equipaments culturals i juvenils les entitats inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats, o que hagin sollicitat la seva inscripció, i els collectius no
formals amb finalitats socials, que disposin d’autorització escrita o conveni de
collaboració amb l’Ajuntament, per dur-hi a terme les activitats que li són pròpies i
estiguin autoritzades en cada installació.
III: Quantia
Article 5
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la que fixa les tarifes
que es relacionen a continuació. Cal dir que tots aquests preus són amb l’IVA
inclòs. En el cas que es modifiquin els tipus a aplicar, s’hi farà repercutir d’acord
amb la normativa vigent que el regula.
A.- Installacions esportives municipals
A.1. Pavelló cobert de Ribes i les Roquetes.
CONCEPTE
Tarifa normal pista sencera interior pavelló o
exterior coberta (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats
privades)
Pista sencera per festa aniversari
Tarifa normal pista sencera interior pavelló o
exterior coberta (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats
privades)
Tarifa normal mitja pista (persones físiques
amb finalitat privada / empreses amb
finalitats privades)

TEMPORALITZACIÓ

TARIFA

Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Sense llum

33,00 €

2 hores

65,00 €

Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Amb llum

42,00 €

Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Sense llum
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Tarifa normal mitja pista (persones físiques
amb finalitat privada / empreses amb
finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer o pista exterior
coberta per a activitat esportiva sense
cobrament d’entrada (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats
privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
esportiva amb cobrament d’entrada
(persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
esportiva sense cobrament d’entrada
organitzades per entitats sense ànim de
lucre no subjectes a les exempcions fixades
a l’Article 4
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
esportiva amb cobrament d’entrada
organitzades per entitats sense ànim de
lucre no subjectes a les exempcions fixades
a l’Article 4
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
no esportiva (concerts, espectacles) sense
cobrament d’entrada (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats
privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
no esportiva (concerts, espectacles) amb
cobrament d’entrada (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb finalitats
privades)
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
no esportiva sense cobrament d’entrada
organitzades per entitats sense ànim de
lucre no subjectes a les exempcions fixades
a l’Article 4
Tarifa normal pavelló sencer per a activitat
no esportiva (concerts, espectacles) amb
cobrament d’entrada organitzades per
entitats sense ànim de lucre no subjectes a
les exempcions fixades a l’Article 4

Preu per hora per a usos
esportius esporàdics i no
programats. Amb llum
Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

25,00 €

230,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

1.080,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

180,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

220,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

500,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

1.400,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

190,00 €

Preu per a ocupacions de
7 a 24 hores

230,00 €

A.1.1. Annex Pavelló Ribes: Pista exterior coberta.
CONCEPTE
Ús no esportiu sense llum
Ús esportiu amb llum

TEMPORALITZACIÓ
Preu / hora
Preu / hora
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Ús no esportiu (Concert / espectacle) sense
llum
Ús no esportiu (Concert / espectacle) amb
llum

600,00 €

Preu / dia

750,00 €

Preu / dia

A.1.2. Annex Pavelló Roquetes: Pista exterior descoberta.
CONCEPTE
Tarifa normal
Tarifa normal
Tarifa normal
Tarifa normal

TEMPORALITZACIÓ
pista sencera sense llum
pista sencera amb llum
mitja pista sense llum
mitja pista amb llum

TARIFA

1 hora
1 hora

20,00 €
25,00 €

1 hora
1 hora

15,00 €
20,00 €

A.1.3. Annex Pavelló de les Roquetes: Pista de frontó
CONCEPTE
Lloguer 1 hora
Lloguer 1 hora amb llum
Lloguer anual Associació Frontó Roquetes

TARIFA
8,00 €
10,50 €
1.815,00 €

A.2. Camp de futbol Ribes i les Roquetes. Gespa artificial.
Tarifa especial del camp de futbol (usos regulars de tota la
temporada esportiva i/o d’entitats amb conveni amb
Gratuït
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, usos escolars i dels
cossos de seguretat)
Camp de futbol 7
1 hora
Abonament 10 hores
Camp de futbol 11
2 hores
Abonament 10 hores
Utilització com espai polivalent per concert o espectacle

Gratuït

Sense llum Amb llum
70,00 €
80,00 €
565,00 €
645,00 €
Sense llum Amb llum
220,00 €
260,00 €
1.775,00 € 2.100,00 €
1.500,00 €

A.3. Pistes esportives Bosc d’en Plaça
Pistes esportives Bosc de Plaça
Tarifa especial per a qualsevol de les pistes (usos regulars
de tota la temporada esportiva i/o d’entitats amb conveni
amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, usos escolars i
dels cossos de seguretat)
Utilització activitat esportiva qualsevol de les pistes,
1 hora
Abonament 10 hores
Utilització de qualsevol de les pistes, per activitats no
esportives per sessió diària i pista, per:
1 hora o fracció amb caràcter lucratiu

Sense llum

Amb llum

Gratuït

33,00 €
294,00 €
Sense llum
80,00 €
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Activitats amb caràcter lucratiu tot el dia (més de 7 hores o
ocupació matí i tarda)
Activitats sense ànim de lucre
Activitats amb conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Utilització de qualsevol de les pistes, per concert o
espectacle:
Tarifa normal
Tarifa suplement venda d’entrades
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal

840,00 € 1.092,00 €
Gratuït
Gratuït
Sense llum

Amb llum

1.000,00 €

1.445,00 €
600,00 €

Gratuït

Gratuït

A.4. Bateco
Activitats amb ànim de lucre
Activitats sense ànim de lucre
•
•

400,00 €
150,00 €

Aquests preus no inclouen el transport ni la collocació, que aniran a
càrrec de la persona o entitat sollicitant.
Per a la collocació del bateco als pavellons poliesportius, s’haurà de
seguir les recomanacions del Servei d’Esports, i aquest s’haurà de
retornar net i enrotllat.

B. Equipaments culturals i juvenils
CONCEPTE
EPÍGRAF
B.1
Sala Polivalent biblioteques Manuel
de Pedrolo i Josep Pla
Tarifa normal (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb
finalitats privades)
B.2

B.3

B.4

TEMPORALITZACIÓ TARIFA

Per dia o equivalent 452,40€
a 15 dies, en casos
d’exposició
Per hora
18,85€

Sala Sol Centre Cívic L’Espai
Persones físiques amb finalitat privada / Per dia o equivalent 452,40€
empreses amb finalitats privades)
a 15 dies, en casos
d’exposició
Persones físiques amb finalitat privada / Per hora
18,85€
empreses amb finalitat privades
Aules i sales de reunions Centre
Cívic L’Espai i Hotel d’entitats –
Persones físiques amb finalitat privada / Per dia
180,00€
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada / Per hora
7,50€
empreses amb finalitats privades
Sala Polivalent Can Puig
Persones físiques amb finalitat privada / Per dia o equivalent
452,40€
empreses amb finalitats privades
a 15 dies, en casos
d’exposició
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Aules i sales de reunions Can Puig
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Centre Cultural L’Escorxador
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Sala trobada Espai Jove
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Sales de reunions Espai Jove
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades
Buc d’assaig Espai Jove
Persones físiques amb finalitat privada /
empreses amb finalitats privades

Per hora

Per dia
Per hora

Per dia
Per hora

Per dia
Per hora

Per dia

18,85€

180,00€
7,50€

240,00€
10,00€

240,00€
10,00€

120,00€

Per hora

5,00€

Per hora

10,00€

C. Altres equipaments
EPÍGRAF
CONCEPTE
C.1
Sala Polivalent Casals d’Avis
Tarifa normal (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb
finalitats privades)
Tarifa especial per a iniciatives socials,
culturals, formatives... d’entitats o
particulars que no compleixen els
requisits de les exempcions
Persones físiques amb finalitat
privada/empreses amb finalitats
privades
C.2
Saló de sessions de la Vinya d’en
Petaca/Saló de plens de Ribes/Sala
Polivalent de la Vinya d’en Petaca
Tarifa normal (persones físiques amb
finalitat privada / empreses amb
finalitats privades)
Tarifa especial per a iniciatives socials,
culturals, etc., d’entitats o particulars
que no compleixen els requisits de les

TEMPORALITZACIÓ TARIFA
Per dia o equivalent
a 15 dies, en casos
d’exposició
Per dia o equivalent
a 15 dies, en casos
d’exposició

452,40€

228,80€

Per hora

18,85 €

Per dia o equivalent
a 15 dies, en casos
d’exposició
Per dia o equivalent
a 15 dies, en casos
d’exposició

452,40€
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exempcions
Persones físiques amb finalitat
privada/empreses amb finalitats
privades
Can Salvador Miret
Entitats sense ànim de lucre
susceptibles a la funcionalitat social
Entitats sense ànim de lucre que no
cobren preu mensual o taller
Entitats sense ànim de lucre que
cobren preu mensual o taller
Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades
Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades que no opten a
suports externs, en conveni amb
l’Ajuntament
Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades que no opten a
suports externs
Entitats sense ànim de lucre amb
funcionalitats privades que opten a
suports externs
Persona física amb finalitat privada

C.3

Entitat / Empresa privada
Entitat / Empresa privada amb conveni
de collaboració amb l’Ajuntament

Per hora

18,85 €

1h a 4 h
1dia sencer
1h a 4 h
1dia sencer
mensual

20,00€
60,00€
20,00€
60,00€
60,00€

1h a 4 h
1dia sencer
1h a 4 h
1dia sencer

40,00€
120,00€
24,00€
72,00€

1h a 4 h
1dia sencer

40,00€
120,00€

1h a 4 h
1dia sencer

44,00€
132,00€

1h a 4 h
1dia sencer
1h a 4 h
1dia sencer
1h a 4 h
1dia sencer

40,00€
120,00€
80,00€
240,00€
48,00€
144,00€

IV. Reglamentació i fiances
Article 6. Normes a tenir en compte per a l’ús dels materials municipals.
•

Les persones, empreses o entitats que facin ús d’aquests materials hauran
de comptar necessàriament amb una assegurança de Responsabilitat Civil
que cobreixi l’activitat per a la qual s’utilitzaran els esmentats materials.

•

L’Ajuntament es reserva el dret a autoritzar o no l’ús d’aquests materials, i
disposar-ne en funció de les necessitats dels seus serveis.

Article 7. Normes per a l’ús d’equipaments municipals
 La utilització de tots aquests equipaments i serveis municipals pot estar
subjecte a un acord / conveni de collaboració amb l’Ajuntament de cessió o
prestació gratuïta en el cas d’entitats sense ànim de lucre i collectius no
formals amb finalitats socials. En aquest cas s’haurà de comptar sempre amb
autorització escrita.
 Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància,
que són a càrrec de l’entitat o persones organitzadores.
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 Cada equipament es regularà pel Reglament/s específics que li siguin
d’aplicació.
 En el cas que es necessiti el projector i la pantalla s’haurà de deixar un
dipòsit de 100,00€.
Article 8. Fiances
 En el cas de persones físiques o collectius no formals serà necessari deixar
una fiança de 100,00 € per a poder fer front a les despeses de neteja en el
cas que no l’hagin dut a terme i/o per a cobrir qualsevol desperfecte que es
pugui produir a la installació.
 En el cas que es necessiti el projector i la pantalla, s’haurà de deixar un
dipòsit suplementari de 100,00 €.
V. Període impositiu i acreditament
Article 9.
El preu públic s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o
l'aprofitament especial del domini públic que es defineix a l'article 2 d'aquesta
ordenança.
Article 10.
1. El període imposable del preu públic coincideix amb el període especificat a cada
un dels epígrafs de l’article 5.
2. El preu públic s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es
tracti del primer acte d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim
cas, l’acreditament es produirà en la data en què es dugui a terme per primera
vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic que
constitueix el fet imposable del preu públic.
3. Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels
períodes que s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el
cessament de la utilització privativa o aprofitament especial abans de la finalització
del període.
Article 11.
1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom
l’entendrà prorrogada mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé
l’interessat presenti la declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o
utilització, llevat dels casos que aquests hagin estat concedits per un període o
termini determinats.
2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del
període natural de temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui.
La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
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VI. Gestió tributària
Article 12.
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o
parcial del preu públic.
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu
públic no es faci ús del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella
tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.
Article 13.
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del
preu públic que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu
import.
2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a
favor de l’Ajuntament.
3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia
sollicitud de l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la
correcta execució dels treballs de reposició o reparació.
Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran directament per
l’Administració i el seu cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les
obres resultés superior a l’import del dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el
pagament de la diferència.
4. 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.
5. L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 14.
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal, hauran de sollicitar prèviament la llicència o
autorització corresponent i formular una declaració, segons model oficial, on constin
les dades relatives a la utilització o aprofitament del domini públic i als elements i
activitats que les provoquin.
2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò
que preveu el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del
Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa
reguladora de la contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori s’aplicarà el
«Reglamento de Bienes de las Entidades Locales», aprovat per RD 1372/1986, de
12 de juny.
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3. Hom no consentirà la utilització dels locals, edificis i installacions culturals i
esportives municipals si els interessats no han satisfet prèviament el preu públic
corresponent.
Article 15.
1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels obligats tributaris del preu
públic les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a
determinar les dades o elements referents als serveis, utilitzacions o aprofitaments
del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o
impedeixin les comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar
l’import del preu públic partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs
adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.
VII. Recaptació
Article 16.
1. El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els
interessats presentaran la corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés
en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sollicitud de la llicència o
autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització privativa que
constitueix el fet imposable del preu públic.
En el cas de concessions administratives, la declaració-liquidació es presentarà dins
el termini estipulat al plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini
no estigui fixat, l'autoliquidació es presentarà dins dels 10 primers dies de l'any
natural.
2. El pagament del preu públic es realitzarà a les oficines d’atenció ciutadana.
Article 17.
La recaptació del preu públic es realitzarà de conformitat amb la Llei General
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
VIII. Inspecció
Article 18.
La inspecció del preu públic, la qualificació de les infraccions tributàries i la
determinació de les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat
amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les
disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió,
Inspecció i Recaptació.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 16 de novembre de
2010, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de 2009, en les atribucions
d’establiment o modificació dels Preus Públics, i aprovat pels Plens en sessió
ordinària celebrades el 30 d’octubre de 2012, el 29 d’octubre de 2013 i el 21
d’octubre de 2014, entrarà en vigor en dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.

La secretaria,

Vist i plau,
L’alcalde,
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