PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ’ACTIVITATS CULTURALS
ESPORTIVES / JOVENTUT / ACTIVITATS COMUNICATIVES /TIC
Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa el 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 de serveis i realització d’activitats esportives,culturals, de
joventut i activitats comunicatives municipals, l’ especificació dels quals es conté en les
tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2n. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol•licitin alguna de les
activitats desenvolupades en les instal·lacions municipals.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol•licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1.
Article 4t. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
Núm. 1 - PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS
Utilització de la Sala Multicultural
A) Actes generats entitats sense ànim lucre de Canyelles
B) Actes generats entitats sense ànim lucre d'altres poblacions
C) Actes generats per la iniciativa privada
El lloguer de la Sala multicultural pressuposa la utilització de la sala de la planta
baixa, els camerinos i el següent material:
Vestit d'escenari, aire condicionat, i il·luminació i energia
Si els interessats no fan la neteja de l’ espai i opten per que ho faci L’ Ajuntament

95,00 €
130,00 €
175,00 €

125,00 €
100,00 €

A totes les categories s'aplicarà un dipòsit de 200 euros per cobrir qualsevol desperfecte que
es pugui produir. Aquest dipòsit es retornarà al dipositari /a desprès de l'acte, prèvia
comprovació del bon estat de la instal·lació. Si es detecten desperfectes el seu retorn es
disminuirà en valor proporcional al dany/desperfecte que s'hagi pogut produir.
Núm. 2 - PREUS PÚBLICS ACTIVITATS ESPORTIVES
2.1. SERVEIS GIMNÀS MUNICIPAL
Abonament individual, mensual
Abonament individual gent gran (majors de 60 anys) mensual
Abonament parella gent gran, mensual
Abonament familiar - 3 membres que convisquin a la unitat familiar, mensual

30,00 €
25,00 €
36,00 €
55,00 €

Abonament familiar - 4 membres que convisquin a la unitat familiar

67,00 €

1 activitat, trimestre
2 activitats, trimestre
3 activitats, trimestre
Entrada ordinària, per classe
Quota manteniment

60,00 €
75,00 €
90,00 €
6,00 €
10,00€
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Règim de bonificacions operatiu :
Operaran bonificacions especials per a la integració social, les quals estaran supeditades a
previ informe de Serveis Socials, segons barem següent:
a) Per quota individual d’ abonament: 10%
b) Per inscripció familiar: 25% , si residents a Canyelles.
c) Per família monoparental: 15%
Per l’ operativitat d’ aquest règim de bonificacions hauran de concórrer els criteris econòmics
generals de referència propis de tot ajut social municipal.
Les persones que acreditin treballar per l’ Ajuntament en qualsevol de les seves diferents
àrees – àmbit funcionarial o laboral – durant el termini de vigència de la seva relació de
treball municipal- gaudiran d’ un descompte del 20% en les quotes previstes per activitats de
referència al Gimnàs Municipal determinades en aquest mateix article.
2.2. PREU PÚBLIC LLOGUER CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL
Lloguer per 1 hora Camp de Futbol 11 Gespa Artificial
El lloguer inclou l’ús dels vestuaris amb dutxes d’aigua calenta o freda i calefacció amb
radiadors i les hores del conserge.
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, sense llum, per hora
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, amb llum, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, sense llum, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, amb llum, per hora
Lloguer per 1 hora Camp de Futbol 7 Gespa Artificial.

115,00 €
130,00 €
75,00 €
90,00 €

El lloguer inclou el ús dels vestuaris amb dutxes d’aigua calenta o freda i calefacció amb
radiadors i les hores del conserge.
Per persones o empreses no empadronades a Canyelles, sense llum, per hora
Per persones o empreses no empadronades a Canyelles, amb llum, per hora
Per persones o empreses empadronades a Canyelles, sense llum, per hora

75,00 €
90,00 €
35,00 €

Serà gratuït per als centres escolars públics de Canyelles i entitats esportives sense ànim de
lucre registrades al Registre d’Entitats Municipal.
Els centres escolars concertats de Canyelles i entitats NO esportives sense ànim de lucre
registrades al Registre d’Entitats Municipal tindran un 75% de bonificació sobre el preu final
de persones o empreses empadronades a Canyelles.
Lloguer camp de futbol per a usos NO esportius, per hora, sense llum
Lloguer camp de futbol per a usos NO esportius, per hora, amb llum

400,00 €
500,00 €

Preu lloguer amb entitats privades amb conveni de col·laboració amb Ajuntament: a
especificar per acord escrit.
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de la
recaptació obtinguda.
Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia de la
qual es calcularà en funció de la utilització.
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2.3. PREU PÚBLIC LLOGUER PAVELLÓ POLIESPORTIU
Lloguer per 1 hora pista poliesportiva (Futbol sala, Handbol, Voleibol)
El lloguer inclou l’ús dels vestuaris amb dutxes d’aigua calenta o freda i calefacció amb
radiadors i les hores del conserge.
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, sense llum, per hora
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, amb llum, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, sense llum, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, amb llum, per hora
Lloguer pavelló sencer per a activitat NO esportiva (concerts, espectacles) amb
cobrament d’entrada (persones físiques amb finalitat privada/empreses amb
finalitats privades)

50,00 €
75,00 €
35,00 €
50,00 €
1.000,00€

Serà gratuït per als centres escolars públics de Canyelles i entitats esportives sense ànim de
lucre registrades al Registre d’Entitats Municipal.
Els centres escolars concertats de Canyelles i entitats NO esportives sense ànim de lucre
registrades al Registre d’Entitats Municipal tindran un 75% de bonificació sobre el preu final
de persones o empreses empadronades a Canyelles.
Lloguer pista poliesportiva per a usos NO esportius, per hora, sense llum
Lloguer pista poliesportiva per a usos NO esportius, per hora, amb llum

200,00 €
350,00 €

Preu lloguer amb entitats privades amb conveni de col·laboració amb Ajuntament: a
especificar per acord escrit.
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de la
recaptació obtinguda.
Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia de la
qual es calcularà en funció de la utilització.
2.4. PREU PÚBLIC LLOGUER SALES GIMNÀS MUNICIPAL (Zona esportiva)
Lloguer per 1 hora Sales poliesportives Gimnàs Municipal
El lloguer inclou l’ús dels vestuaris amb dutxes d’aigua calenta o freda ,calefacció, ús sauna
i conserge.
L’ús del material esportiu s’haurà de sol·licitar a l’àrea d’esports, que segons criteri tècnic
autoritzarà a o no o farà pagar un dipòsit en cas de desperfecte de 100€.
Lloguer Sala 2 (Sala activitats dirigides – Sala gran)
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, per hora
Lloguer Sala 3 (Sala activitats dirigides – Sala petita)
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, per hora

80,00 €
50,00 €
65,00 €
35,00 €

Serà gratuït per als centres escolars públics de Canyelles i entitats esportives sense ànim de
lucre registrades al Registre d’Entitats Municipal.
Els centres escolars concertats de Canyelles i entitats NO esportives sense ànim de lucre
registrades al Registre d’Entitats Municipal tindran un 75% de bonificació sobre el preu final
de persones o empreses empadronades a Canyelles.
Lloguer sales per a usos NO esportius, per hora ....................................................... 200,00€
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Preu lloguer amb entitats privades amb conveni de col·laboració amb Ajuntament: a
especificar per acord escrit.
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de la
recaptació obtinguda.
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Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia de la
qual es calcularà en funció de la utilització.
2.5. PREU PÚBLIC LLOGUER SALA TATAMI (Cr Romanguer)
Persones o empreses no empadronades a Canyelles, per hora
Persones o empreses empadronades a Canyelles, per hora

80,00 €
60,00 €

Serà gratuït per als centres escolars públics de Canyelles i entitats esportives sense ànim de
lucre registrades al Registre d’Entitats Municipal.
Els centres escolars concertats de Canyelles i entitats NO esportives sense ànim de lucre
registrades al Registre d’Entitats Municipal tindran un 75% de bonificació sobre el preu final
de persones o empreses empadronades a Canyelles.
Lloguer sales per a usos NO esportius, per hora .............................................. ........ 200,00€
El preu del lloguer amb entitats privades amb conveni de col·laboració amb Ajuntament serà
conveniat.
En cas que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de la recaptació
obtinguda.
Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia de la
qual es calcularà en funció de la utilització.
Núm. 3 - PREUS PÚBLICS ACTIVITATS GENT GRAN
A) Excursions (per + 55 anys residents o 2ª residència -llevat previsió
operativa específica per l’ acte organitzat)
B) Balls gent gran
C) Tallers continuats amb monitor (tallers manualitats)
D) Taller de gimnàstica
E) Tallers subvencionats- si 100% coberts per la subvenció
- Taller de la memòria
- Taller d'iniciació a Internet
- Altres tallers conveni Diputació de Barcelona
- Tallers puntuals (taller de dietètica i altres)
- Xerrades
F) Tallers no subvencionats - si no coberts 100% per subvenció
G) Diada de la Gent Gran -llevat previsió específica per a l’acte anual
organitzat

20,00 €
Gratuït
8,35 €
15,00 €
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
segons acord JGL
6,00 €

Núm. 4 - PREUS PÚBLICS LLOGUER ESPAI DE LA GENT GRAN
El lloguer es podrà fer de manera extraordinària i sempre que no coincideixi amb activitats
prèviament concertades per la Gent Gran o l’Ajuntament
Lloguer de l’espai
75,00 €
Si els interessats no fan la neteja de l’ espai i opten per que la neteja la faci el
propi Ajuntament
150,00 €
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Aula Taller
A) Sessió de treball entre tres i quatre hores sense material tecnològic
B) Sessió de treball entre tres i quatre hores amb material tecnològic
C) Per dia sense material tecnològic
D) Per dia amb material tecnològic
Sala Trobada
A) Sessió de treball entre tres i quatre hores sense material tecnològic
B) Sessió de treball entre tres i quatre hores amb material tecnològic
C) Per dia sense material tecnològic
D) Per dia amb material tecnològic
Despatx 1
A) Sessió de treball entre dos i tres hores sense material tecnològic
Despatx 2
A) Sessió de treball entre dos i tres hores sense material tecnològic
A) Sessió de treball entre dos i tres hores amb material tecnològic
Aula TIC
A) Sessió de treball entre una i dues hores, sempre amb material tecnològic,
mensualment
Altres
fotocòpies -per fullcolor
normal
Activitats
tallers -fins a 10 h./mesexposicions sense ànim lucre
Els tallers amb durada mes llarga, s'incrementaran proporcionalment
Núm. 5 - PREU PÚBLIC ESPLAI INFANTIL –
Segons previsions concurs anual adjudicació servei – per externalització servei
Núm.6 - COMUNICACIÓ
Utilització externa de la imatge corporativa de l’Ajuntament:
logotip, escut i skyline, amb les seves diferents versions
Taxa anual per manteniment
Taxa inscripció entitats i empreses a la web municipal (anunci)
Taxa anual de manteniment

21,00 €
22,00 €
32,00 €
42,00 €
52,00 €
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26,00 €
46,00 €
52,00 €
62,00 €
21,00 €
21,00 €
32,00 €
175,00 €

0,65 €
0,20 €
100,00 €
25,00 €

75,00 €
62,00 €
125,00 €
75,00 €

Cartelleria elaborada per l’Ajuntament per a Festes Majors de les Urbanitzacions
Fotocòpies / impressions:
Color
0,65 €
Blanc/negre
0,20 €
*Aquests preus són per un DIN-A4, per mida DIN-A3, el cost es duplica
Publicacions municipals
Llibre: "El Tinter"
5,00 €
Llibre: Canyelles Mil·lenària
10,00 €
Altres publicacions que es puguin generar com a material destinat a la seva venda (Preu de
cost + marge a definir segons el projecte)
Publicitat en publicacions municipals (donat el cas d’aquesta possibilitat)
Plana sencera interior (252x322,5mm)
250,00 €
Plana sencera interior central (252x322,5mm)
300,00 €
Doble plana (504x322,5mm)
400,00 €
Contraportada (252x346mm)
350,00 €
½ plana (252x159,5mm)
150,00 €
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⅓ plana (252x119mm)
¼ plana(252x78mm)
Peu de plana (252x37,5mm)
Targeta (8,5x5,5 cm aprox.)
Per les empreses associades a grup ARCAT Canyelles taxes específiques
Per anuncis mode pack –butlletins ajuntament - fins reducció del 30-50% del
preu establert en cada tipus d’ anunci
Material multimèdia
Projector digital
Pantalla de projecció Fastfold amb estuctura metàl·lica de suport (230 x 305
cm)
Pantalla de projecció de peu (160 x 160 cm)
Altres materials de suport al projector i la pantalla
Ordinador portàtil
Equip de so (amplificador, mòduls equip de so, altaveus i micròfon)
*Equip de so del Gimnàs (2 Altaveus amb rodes, 1 amplificador PV2.600 amb
lector mp3, 1 CD (MCD 110), Ràdio Cassete 1 platina i CD (Panasonic).
Micròfons (sense fils, de pinça o de peu)
Parella de Walkie-talkies, per dia

115,00 €
90,00 €
75,00 €
50,40 €
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72,60 €
40,00 €
20,00 €
10,00 €
52,00 €
73,00 €
93,60 €
5,00 €

L’ ús d’ equipament municipal podrà ser gravat amb previ dipòsit de garantia en metàl·lic per
tal que sigui retornat en perfectes condicions – fins a 100,00 €-.
Núm. 7 PREUS PÚBLICS PROMOCIÓ ECONOMICA
AMB ÀNIM DE LUCRE
Inscripció fira d'Artesans
Inscripcions Fira del Motor:
fins a 3m lineals
de més de 6m lineals
Inscripcions Sta. Llúcia:
Inscripció fira Santa Llúcia (Parades fins a 2m lineals d'alimentació
-artesans o no- : embotits, pa, formatges, mel, etc
Inscripció fira Santa Llúcia (Parades fins a 3m lineals d'alimentació
-artesans o no- : embotits, pa, formatges, mel, etc

12,00 €

50,00 €
60,00 €

Inscripció fira Santa Llúcia (Parades CD's, arbres, roba fins a 4m
70,00 €
lineals)
Inscripció fira Santa Llúcia (Parades CD'S, arbres, roba de més de
85,00 €
5m lineals)
Inscripció fira Santa Llúcia (Parades de més de 6m. Lineals)
90,00 €
Inscripció fira Santa Llúcia (Parades de més de 9m. Lineals)
150,00 €
SENSE ÀNIM DE LUCRE
Bonificacions: si es tracta d’ entitats sense ànim de lucre abonaran com a
màxim el 50% de l’ import de la categoria corresponent- acord per JGL

ARTICLES BOTIGA NADAL CANYELLES 2018
CERÀMICA
Preu Públic
Peça per penjar (cors, angelets, campanetes, etc…)
Peça per penjar amb el nom
Arbre Nadal pla petit

3,50 €
4,00 €
24,00 €
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Arbre Nadal pla gran
Garlanda de Bon Nadal
Garlanda Merry Christmas
Arbre cònic petit
Arbre cònic gran
Angelet cònic petit amb ales
Angelet cònic mitjà amb ales
Angelet cònic gran amb ales
Naixement
Centre amb pinya
Plata de ceràmica amb motiu nadalenc
Fulles de parra porta espelmes
VIDRE
Sota Plat Plata
Sota Plat Or
Bola vidre borosilicat sense personalitzar 80mm
Bola de borosilicat Nadal Canyelles 80mm
Bola de vidre de borosilicat personalitzada nom/dibuix
80mm
Bola Estriada 80mm
Bola Desig 80mm
Bola amb volums 80mm
Bola llisa 120mm
Bola Estriada 120mm
Bola Desig 120mm
Bola amb volums 120mm
Llàgrima petita
Llàgrima gran

29,00 €
18,00 €
24,00 €
29,00 €
35,00 €
24,00 €
35,00 €
46,00 €
68,00 €
35,00 €
10,00 €
10,00 €
17,00 €
17,00 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €
9,50 €
10,50 €
12,00 €
14,50 €
14,50 €
15,50 €
17,00 €
11,00 €
13,00 €

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canyelles a 18 de desembre de
2019 començarà a regir el dia 1r de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
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