ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I SOCIOESPORTIUS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Article 1r. Concepte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57
de l’esmentada Reial Decret 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Servei de formació a través de cursets impartits als edificis municipals
Cessió d’espais municipals
Entrades festa major
Entrades espectacles
Activitats socioesportives organitzades per l’Ajuntament
Venda de llibres
Àpats populars
Cursos Centre Paleontològic
Drets d’entrada exposicions CRIP
Serveis educatius CRIP
Realització reproduccions CRIP
Publicacions CRIP
Assessorament, informes tècnics, seguiment i realització d’excavacions paleontològiques.
Activitats Punt Jove

Article 3r.
L'obligació de contribuir-hi neix per la formalització de la inscripció o pel fet de sol·licitar la prestació
dels serveis, independentment de la seva prestació real per causes imputables al sol·licitant.
Article 4rt.
Són obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o els seus pares o tutors
quan es tracti de menors d'edat. La manca de pagament de la taxa podrà comportar l’exclusió del
beneficiari en la prestació del servei.
Article 5è.
Les bases i tarifes són les que s'assenyalen en l'annex d'aquesta ordenança.
Article 6è.
En els casos de participació en cursos d'ensenyament especialitzat se satisfarà la quota en
formular-se la inscripció.
Article 7è.

A més de la tarifa prevista en aquesta ordenança, l'Ajuntament podrà percebre el cost efectiu dels
serveis no expressament determinats en aquesta ordenança.
Article 8è.
La recaptació de les tarifes liquidades per l'aplicació d'aquesta ordenança es regirà pel
procediment establert al Reglament general de recaptació i altres disposicions concordants.
Article 9è. Reduccions i promocions
S’especifiquen en els drets d’entrada. En termes generals són les següents:
•

•

Els posseïdors de carnet d’estudiant, carnet jove, jubilats, estudiants, aturats, famílies
nombroses i monoparentals persones discapacitades tenen dret a la tarifa reduïda.
S’hauran d’acreditar mitjançant l’exhibició del carnet o document acreditatiu corresponent.
Les persones membres de les associacions o entitats que així s’hagi establert mitjançant
conveni tenen dret a la tarifa bonificada.

Per la resta d’activitats es podrà aplicar les següents reduccions i promocions:
•
•

Descompte del 25% a partir de la tercera visita d’una mateixa escola dins el mateix curs
escolar.
Bonificació del 10% per a les persones que pertanyin a una família nombrosa o
monoparental. L’acreditació es farà mitjançant la presentació del títol corresponent expedit
per la Generalitat de Catalunya.

Es podran fer pacs de visita combinada amb les diverses activitats oferides aplicant fins un
25% de reducció.
Article 10è. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa per la prestació dels serveis descrits en l’article 2, corresponent a les lletres H. a L.
incloses, s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament l’imprès d’autoliquidació
de la taxa.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
ANNEX
BASES I TARIFES
A) Servei de formació a través de cursets impartits als edificis municipals....................20,00
€/mes
B) Cessió d’espais municipals
- Utilització de l’auditori - Saló de plens
Per Decret de l'Alcaldia, a proposta del departament corresponent s'aprovarà, per a cada un dels
actes, una de les tarifes següents:
Tipus A: actes teatrals, assajos, muntatges escènics, recitals, actes festius i populars, conferències
i altres actes promoguts per entitats i associacions domiciliades al municipi i escoles públiques

sense
ànim
de
lucre
i
assistents.................................................................Gratuït

sense

cobrament

als

Tipus B: actes teatrals, assajos, muntatges escènics, recitals, actes festius i populars, conferències
i altres actes promoguts per entitats i associacions domiciliades en altres municipis sense ànim de
lucre i sense cobrament als assistents................................................................................25,00
€/acte
Tipus C: actes teatrals, muntatges escènics, recitals, actes festius i populars i altres actes amb
cobrament d’entrada organitzats per entitats o associacions domiciliades al municipi.......25,00
€/acte
Tipus D: actes teatrals, muntatges escènics, recitals, actes festius i populars i altres actes amb
cobrament d’entrada organitzats per entitats o associacions domiciliades en altres
municipis............................................................................................................................150,00 €/acte
Tipus E: conferències, actes, jornades i altres actes organitzades per empreses privades i de
caràcter
comercial.............................................................................................................125,00
€/hora
Utilització de l’auditori, saló de plens, sala de reunions, torre del senyor Enric i espai del Molí en la
celebració de matrimonis..................................................................................................125,00 €/hora
- Utilització d’altres espais polivalents
Activitat organitzada per l’Ajuntament o els seus òrgans...................................................................0
€
Activitat organitzada per entitats o persones en la qual no hi hagi voluntat de lucre (inscripció per
material, etc.)......................................................................................................................................0 €
Activitat organitzada per entitats o persones en la qual hi hagi una voluntat de lucre (monitoratge,
etc.)........................................................................................................................................4,00 €/hora
Activitats comercials de venda de material...................................................................15,00
€/hora
La utilització d’espais polivalents per persones, empreses o entitats amb ànim de lucre han
d’estar empadronades al municipi i només es podrà utilitzar un màxim de 6 hores a la setmana.
L’ordre de prioritat d’utilització serà: ajuntament, entitats sense ànim de lucre, empreses,
entitats amb ànim de lucre i particulars.
- Utilització de la Sala d´Exposicions
Exposicions
sense
ànim
lucre..........................................................................................Gratuït
Exposicions amb ànim de lucre d’autors................................................Cessió
l’Ajuntament

de
obra

a

C) Entrades festa major:
Revetlla de Sant Jaume de Festa Major
-

Entrada anticipada de parella.................................................................................20 € tiquet
Entrada anticipada individual..................................................................................10 € tiquet
Entrada individual per accés a la graderia................................................................5 € tiquet

D) Entrades espectacles
-

Entrades per espectacles infantils de pagament...................................................3 € entrada
Entrades per espectacles per adults de pagament..................................de 1€ a 8 € entrada
Entrades per espectacles per adults amateur.......................................................5 € entrada

E) Activitats socioesportives organitzades per l’Ajuntament..................................................3,00
€
Sortida a la neu
-

Forfet adult ..................................................................................................................35,00 €
Forfet infants................................................................................................................30,00 €
Pack trineu...................................................................................................................20,00 €
Lloguer material...........................................................................................................10,00 €
Raquetes + guia muntanya..........................................................................................30,00 €

F) Venda de llibres...............................................................................................................10,00
€
G) Àpats
€/tiquet

populars

/

tradicionals.........................................................................................6

H) Cursos Centre Paleontològic
CONGRESSOS I JORNADES
Matrícula proestudiants entre 150 € - 250 €
Matrícula avançada entre 250 € - 350 €
Matrícula normal entre 350 € - 450 €
CURSOS ESTIU
Matrícula estudiants entre 200 € - 450 €
Matrícula professionals 300 € - 600 €
CURSOS MONOGRÀFICS
Matrícula estudiants entre 100 € - 200 €
Matrícula professionals entre 200 € - 400 €
Si els cursos impliquen l’entrega o utilització de material, el cost del mateix s’afegirà al preu
final del curs.
I) Drets d’entrada exposicions CRIP
EXPOSICIÓ PERMANENT
Entrada general ......................................................................................................................... 5
€
Entrada gratuïta.
*Infantil fins a 3 anys.
Entrada reduïda ......................................................................................................................... 2
€
*Estudiants, aturats, famílies nombroses i monoparentals, carnet jove, carnet docent, jubilats i
infants d’entre 4 i 15 anys.
Entrada bonificada .................................................................................................................... 4 €
*Persones membres de les associacions o entitats que així s’hagi establert mitjançant conveni.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Entrada general ....................................................................................................................... 6 €
Entrada gratuïta
*Infantil fins a 3 anys.
*Actes promocionals.
Reduïda .................................................................................................................................... 3 €
*Estudiants, aturats, famílies nombroses i monoparentals, carnet jove, carnet docent, majors de
65 anys i infants d’entre 4 i 15 anys.
Entrada bonificada .................................................................................................................... 5 €
*Persones membres de les associacions o entitats que així s’hagi establert mitjançant conveni.
J) Serveis educatius CRIP
VISITES COMENTADES
Per grup / hora ........................................ de 45 € a 80 € segons idioma i nivell científic de la
visita
*Màxim grup 20 persones, a partir d’aquest nombre el preu per persona addicional al grup serà
entre 3 i 4,5 €
Visita comentada a l’exposició en horaris establerts d’obertura ........................... 4 € / participant
Menors de 6 anys gratuït.
TALLERS DIDÀCTICS AMB EDUCADOR
Taller tipus A (activitat prèvia, activitat en el centre, activitat posterior) d’1,5 h de
durada......................................................................................................entre 80 € a 180 € / grup
Taller tipus B (activitat en el centre) d’1,5 h de durada ............................. entre 60 € a 175 € /
grup
*Per altres tipus de tallers s’extraurà l’import a partir de 40 a 70 € per hora.
*El màxim de participants per grup s’establirà entre 10 i 25 en funció de la temàtica del taller.
TALLERS DIDÀCTICS AMB EDUCADOR
Fes de paleontòleg ...........................................................................................................125 €
Qui camina pel CRIP? ......................................................................................................100 €
Petjades i rastres ..............................................................................................................100 €
Els nostres rebesavis: en Pau, en Lluc i la Laia ...............................................................100 €
Excavem el Miocè .............................................................................................................125 €
Dóna’m un a dent i et diré qui ets! ....................................................................................100 €
En Pau: Pierolapithecus catalaunicus ..............................................................................100 €
Carnívors: pandes i falsos dents de sabre........................................................................100 €
Una finestra al Miocè.........................................................................................................100 €
Evolució humana: D’on venim?.........................................................................................175 €
PACS DIDÀCTICS AMB EDUCADOR
Què és el Miocè? Excavem-lo! .........................................................................................125 €
Resseguint les petjades del Miocè ..................................................................................125 €
Investiguem el Miocè ........................................................................................................125 €
Pierolapithecus catalaunicus ? quin nom més curiós! ......................................................125 €
Superpaleontòleg / Superpaleontòloga del Miocè ............................................................175 €
El preu del taller és per a 25 alumnes. Pels grups que excedeixin aquest nombre de
participants haurà d’abonar 3 € per alumne.
TALLERS DINS ELS HORARIS DE VISITES (en horari establert)

Taller de petjades .............................................................................................. 5 €/ participant
Taller d’excavació ........................................................................................... 10 €/ participant
Visita cometada + taller d’excavació + taller de petjades ............................... 15 €/ participant
CICLE DE CONFERÈNCIES I XERRADES
Entrada general ......................................................................................................entre 1 i 3 €
Entrada per grup ................................................................................................................ 50 €
ACTIVITATS FAMILIARS I PER AL PÚBLIC EN GENERAL
Lloguer dispositius p@leorutes ............................................................................ 10 € / aparell
Taller de petjades .............................................................................................. 5 €/ participant
Taller d’excavació ........................................................................................... 10 € / participant
Visita cometada + taller d’excavació+ taller de petjades ................................. 15 €/ participant
Altres tallers familiars.......................................................................................... 5 €/ participant
Si les activitats impliquen l’entrega o utilització de material, el cost del mateix s’afegirà a l’import
final de l’activitat.
Si les activitats implica els desplaçament a altres centres el cost del trasllat s’afegirà al l’import
final.
K) Realització de reproduccions CRIP
Reproducció d’objectes per a finalitats didàctico-divulgatives ..................... entre 50 € a 600 €
Reproducció d’objectes per a finalitats científiques ................................. entre 150 € a 2000 €
L) Publicacions CRIP
Revista “Curatorial” ................................................................................................................... 12 €
En Pau i la clau del Saber ........................................................................................................ 12 €
Paleokids .................................................................................................................................... 5 €
Miquel Crusafont i l’origen de l’Home ...................................................................................... 20 €
M) Assessorament, informes tècnics, seguiment i realització d’excavacions paleontològiques.
Paleontòleg director ............................................................................................................... 23 €/h
Tècnic paleontòleg ................................................................................................................ 20 €/h
Informes ................................................................................................................................. 20 €/h
Paleontòleg tècnic ................................................................................................................. 20 €/h
Hora extra de camp ............................................................................................................... 28 €/h
Preparador (restaurador) ....................................................................................................... 23 €/h
Mostres de prova ........................................................................................................ 200 €/3 sacs
Rentat ........................................................................................................................ 650 €/50 sacs
Triatge .................................................................................................................... 3.250 €/50 sacs
Transport (restes paleontològiques) ..................................................................................... 65 €/h
*Dissabtes, diumenges i festius i en dies feiners a partir de les 8h.
Per a intervencions de llarga durada s’establiran els honoraris mensuals del paleontòleg director
entre 2500 i 3500 €/mensuals i els dels altres tècnics entre 2000 i 2500 €/mensuals
Tots els preus i condicions estan calculats amb l’IVA exclòs.
Les memòries d’intervenció paleontològica corresponen a un import equivalen al 50% de l’import
del servei de direcció.

N) Activitats Punt Jove
-

Classes d’estudi assistit ............................................................................................ 10,00 €/mes
Classes d’anglès ....................................................................................................... 20,00 €/mes
Curs de monitor de lleure ................................................................................................ 180,00 €
Curs de director de lleure ................................................................................................ 240,00 €
Curs de manipulador d’aliments ....................................................................................... 15,00 €

