
D'acord amb el que disposa l'article 41  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  (TRHL),  l’Ajuntament 
estableix  preus  públics  per  la  prestació  del  servei  de  cursos  i  tallers  organitzats  per 
l’Ajuntament de Celrà, l’ especificació del qual es conté en l’ article 4 d’ aquesta Ordenança.

Article 2 – Concepte

El  preu  públic  regulat  en  aquesta  Ordenança  constitueix  prestacions  patrimonials  de 
caràcter públic  que es satisfaran pels  usuaris  que voluntàriament  sol·licitin  els serveis 
oferts per part  de l’Ajuntament de Celrà.

Article 3 - Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats o realitzats per l’Ajuntament de 
Celrà.
 
Article 4.- Quantia

1. La quantia del preu públic serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, 
per cada un dels diferents serveis o activitats.

2. La tarifa d’aquest preu públic és la següent:

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que 
es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.

4.- Podran gaudir d’una reducció de la tarifa:

QUOTES EUROS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART i altres cursos  
Matrícula 36 €
 €/TRIMESTRE
Cursos 1,5 hora/setmana per infants 70 €
Cursos 2 hores/setmana per adults 83 €
Cursos 2,5 hores/setmana per adults 96 €
Cursos 3 hores/setmana per adults 102 €
Cursos 4 hores/setmana per adults 120 €
TEATRE  
Obres Segons catxet
TALLER ARTÍSTIC €
5 setmanes 255 €
4 setmanes 220 €
3 setmanes 195 €
2 setmanes 153 €
CURSOS CATALÀ €
Intermedi 1 i 2 (curs 45 hores) 40 €
Intermedi 3 (curs 45 hores) 55 €
Suficiència 1 (curs 45 hores) 80 €
Suficiència 2 i 3 (curs 45 hores) 135 €
Bàsic (curs 45 hores) 15 €
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Article 1 – Fonament i naturalesa

ORDENAN¢A NĐM. 3:  REGULADORA DEL PREU PĐBLIC PER A LA PRESTACIč
DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE CELRê

Admin
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a) reducció del 35% per les persones de 65 anys o més veïns del municipi de Celrà.

b) reducció del 40% per  les persones veïnes de Celrà amb discapacitat física o psíquica 
equivalent o superior al 33%.

c)  reducció del 25% per a les persones que tinguin edats compreses entre els 14 i 25 
anys, sempre que s’inscriguin a cursos per a adults dirigits a persones majors de 25 anys.

Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.   

Per poder gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment. Els interessats 
hauran de sol·licitar la seva concessió, adjuntant còpia de la documentació acreditativa i 
indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà. 
La reducció tindrà efectes al trimestre següent a la data  de la sol·licitud presentada en el 
registre de l’Ajuntament, excepte en el cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes immediats.

5.- Tractant-se del preu públic de serveis de cursos i tallers que s’estenen al llarg de varis 
mesos, caldrà pagar la quota trimestral durant els primers cinc dies de cada trimestre.

En aquest cas, el pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, 
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.

En la resta de cursos i tallers s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Les quotes acreditades i no satisfetes, s’exigiran per la via de constrenyiment.

6.
PREU PÚBLIC PER A ALTRES CURSOS I ACTIVITATS ESPECIALS NO PREVISTOS EN 
ELS APARTATS ANTERIORS
Es fixarà d’acord amb la fórmula següent:

DD x 1,2 – SUB – AR
PP =  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

      M

On:
DD = despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.)
SUB = conjunt d’ajuts rebuts per a l’activitat
M = nombre de matrícules previstes
AR = aportació econòmica de la regidoria

Delegació a la Junta de Govern Local.

El Ple municipal, fa ús d’allò que estableix l’article 47 del TRHL, en relació amb 
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i delega l’establiment o la modificació dels preus públics a la Junta de Govern 
Local, sempre que els preus cobreixin el cost del servei.
En  cas  d’actes  puntuals  referents  a  actuacions  de  teatre,  cursos  esporàdics  o 
actuacions anàlogues, es faculta a la Junta de Govern Local per a establir el preu 
en funció dels costos estimats, que per raons d’interès públic podran ser inferiors al 
cost real.

7.  Que  per  la  utilització  del  forn  es  cobrarà  12  euros/fornada  mitjançant  una 
autoliquidació.  Caldrà autorització  expressa del President  de la Corporació per la seva 
utilització.
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La present tarifa no és susceptible de reduccions, bonificacions ni exempcions.

8.

a).- Per cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i fer un 
registre d’entrada a l’Ajuntament abans del 25 de setembre pel primer trimestre, el 10 de 
desembre pel segon i el 20 de març pel tercer i tindrà efectes a partir del trimestre 
següent al registre d’entrada.

b).- Baixes fora de termini: Únicament s’acceptaran baixes fora de termini en aquells 
casos que siguin degudament  justificades per raons mèdiques.  Per tramitar  la  baixa 
caldrà  presentar  una  instància  amb  registre  d’entrada  a  l’Ajuntament  adjuntant  el 
corresponent informe mèdic on s’especifiqui que l’alumne/a no pot continuar realitzant 
l’activitat en la qual està matriculat/da. En aquest supòsit la baixa serà efectiva a partir 
de l’endemà de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute dels 
mesos naturals sencers següents a partir de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament.

Article 5 - Impagament del preu públic

La falta  de pagament produeix el  cessament immediat  de la  prestació  del servei  i  es 
requerirà el seu pagament per via de constrenyiment.

Disposició  addicional.  Modificació  dels  preceptes  de  l’  ordenança  i  de  les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la  legislació  vigent  i  altres  normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin 
remissions  a  preceptes  d’aquesta,  s’entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o 
substituïts,  en  el  moment  en  què  es  produeixi  la  modificació  dels  preceptes  legals  i 
reglamentaris de què porten causa. 
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