Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 55
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PUBLICS PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I
JOVENTUT
Article 1. Concepte
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004, l’Ajuntament
estableix preus públics per la prestació de serveis del departament de Cultura i
Joventut, especificat en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent que es
regirà per aquesta Ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis prestats a que es refereix l’article anterior. En cas de tractarse de menors d’edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els
seus responsables legals.

Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la que fixa les tarifes
contingudes en l’annex.
S’exigirà l’import total del preu públic que correspongui en el moment de la
sollicitud de la prestació del servei o de l’autorització de la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal.

Article 4. Obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la
utilització o prestació del servei.

Article 5. Normes de gestió
Es regularà per la normativa vigent en cada cas. Pel que fa referència als preus
públics, s’aplicarà la Ordenança General de Preus Públics, i en el cas que no estigui
regulat per l’esmentada Ordenança, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança General
de Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic Municipal.
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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 sessions que van tenir lloc en data 2 de febrer, 16 de
març i 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 pel
Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2012 i el 29 d’octubre de 2013
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcalde
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ANNEX TARIFES
Tarifa núm. 1.- Fotocòpies, impressions i gravacions
1 targeter de 25 fotocòpies
1 targeter de 50 fotocòpies
1 targeter de 100 fotocòpies
Gravació de disket
Gravació en CD
USB
Impressió d’Internet en color per full
Impressió d’Internet en blanc i negre per full

2,15
4,00
6,80
1,50
2,00
7,50
0,30
0,10

€
€
€
€
€
€
€
€

Tarifa núm. 2.- Figures de Plom dels Balls Populars (Festes Majors Ribes i
Roquetes)
Ball de cintes de Roquetes, per unitat
32,00 €
Gegants de Ribes, per unitat
54,00 €
Drac de Ribes, per unitat
42,60 €
Ball de bastons de Ribes
32,00 €
Tarifa núm. 3.- Servei de préstec interbibliotecari
Préstec interbibliotecari: per cada document

1,20 €

Quotes establertes per la Diputació de Barcelona, que es recapten i s’ingressen en
un compte assignat a tal efecte
Tarifa núm. 4.- Carnet de Biblioteca
Per carnet:

1,00 €

Pel tràmit de duplicitat de l’esmentat carnet, s’estableix l’exempció del 100% de
l’import en cas de robatori, sempre i quan s’hagi produït la denuncia formal a les
dependències de l’autoritat competent.
Tarifa núm. 5.- Cursos formatius o lúdics d’activitats de diferents tipus en
l’àmbit de Cultura i Joventut.
El cost total del curs o taller a realitzar, dividit pel número d’alumnes mínims.
Tarifa núm. 6.- Tarifes bars autoritzats per actes públics organitzats per
l’Ajuntament
Aigua
1,00 €
Refresc / cervesa
2,00 €
Combinat
4,00 €
Combinat Whisky i/o Red Bull
5,00 €
Patates xips
2,00 €
Sabre de Sant Pau
1,00 €
Xocolata desfeta
3,00 €
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Tarifa núm. 7.- Tarifes anuncis al programa de festes
Mòdul, 8,5 x 6 (horitzontal)
Mòdul, 6 x 8,5 (vertical)
Preu pàg. 8,5 x 12,5 (vertical)
Preu pàg. 18 x 6 (horitzontal)
½ pàg. 20,5 x 14,5 (horitzontal)
Pàg. Sencera. 21/21, sang.
Collaboracions llistat

72,60 €
72,60 €
145,20 €
145,20 €
217,80 €
423,50 €
21,78 €

Tarifa núm. 8.- Tarifes entrades, samarretes i servei de guarda-roba actes
públics organitzats per l’Ajuntament
Adults
10,00 €
Joves
6,00 €
Servei de guarda-roba
1,00 €
Samarretes adults
8,00 €
Samarretes infants
6,00 €
Tarifa núm. 9.- Tarifes en participació mostres culturals organitzats per
l’Ajuntament
Fiança participació esdeveniment
20,70 €
A.- Stand
600,00 €
B.- Carpa
187,00 €
C.- Carpa
120,00 €
D.- Carpa
70,00 €
E.- Carpa
25,00 €
Lloguer d’una taula
7,50 €
Lloguer d’una cadira
1,25 €
Tarifa núm. 10.- Tarifes per a publicacions editades per l’Ajuntament
Per cada llibre per al públic
15,00 €
Per cada llibre per al distribuïdor
12,00 €
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