MEMÒRIA ECONÒMICA-FINANCERA DE L’ESTABLIMENT I ORDENACIÓ DELS PREUS
PÚBLICS DE L’ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva gestiona l’equipament de l’Espai Jove, que té
com a objectiu principal oferir els serveis per cobrir les necessitats dels joves (com
l’aula d’estudi, sala de reunions i punt de trobada, punt d’informació juvenil, sala de
tallers i sala d’esbarjo) i ajudar-los en els processos d’emancipació, formació i
desenvolupament de la creativitat, així com millorar la cohesió social al municipi.
D’entre els serveis que ofereix l’Espai Jove, cal destacar el d’impressió de
documents, que permet als joves disposar de còpies en paper dels seus treballs i
documents d’interés; així com el de cessió de l’espai del buc d’assaig, que els
permet disposar de mitjans per a fer possible la creació musical juvenil.
De conformitat amb informe subscrit per la Secretària-Interventora municipal, de
data 3 de novembre proppassat i en aplicació del que determinen els articles 15 a
19, 41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les aportacions
indicades s’enquadren en la tipologia de preus públics, atès que no concorre cap de
les circumstàncies especificades en la lletra B) de l’article 20.1 del citat Reial decret
legislatiu 2/2004.
Per a l’establiment de preus públics cal procedir a la valoració dels costos que a la
Corporació li comporta la prestació dels serveis d’impressió de documents de
documents i de cessió del buc d’assaig.
En relació al servei d’impressió de documents, atès que els equips informàtics
de que disposa l’Espai Jove formen part de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, i
és aquesta qui sufraga els costos del seu manteniment; l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva únicament ha de fer-se càrrec dels costos relatius a l’adquisició dels
perifèrics, el material i els subministraments necessaris per a fer possible la
impressió de documents (impressora, paper, tinta i subministrament elèctric).
Vist que el model actual d’impressora multifunció de l’Espai Jove precisa d’un
cartutx de tinta que té un preu de 32,90.-€ (IVA inclòs) i que permet imprimir
1.000 pàgines, donant com a resultat un cost per còpia de 0,03.-€.
Vist que la tipologia actual de paper s’utilitza a l’Espai Jove té un cost de 3,98.-€
(IVA inclòs) per un paquet de 500 fulls, i dóna com a resultat un cost per còpia
lleugerament inferior a 0,008.-€.
Vist que el cost d’adquisició de la impressora va ser de 190,33.-€, i que pot tenir
una vida útil aproximada de 50.000 còpies, l’amortització de la impressora s’estima
en 0,004.-€ per còpia.
Atès que l’objectiu principal de l’Espai Jove és convertir-se en el punt de referència
dels joves del poble, i una forma d’aconseguir-ho és facilitant la impressió de
documents generats dins del context del mateix equipament (punt TIC i
d’informació juvenil, aula d’estudi, etc.).
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Atès que es és impossible calcular el consum elèctric imputable a la impressió per
pàgina; es considera que el cost total per la impressió d’una pàgina és de
0,042.-€.
En relació al servei d’ús del buc d’assaig, cal considerar que aquest espai consta
d’una sala insonoritzada amb una superfície total de 30 m2 útils (amb un aforament
màxim de 16 persones), i amb els instruments i material necessari per a fer
possible l’assaig musical.
Atès que el cost d’adquisició d’aquests instruments i material divers va ascendir a
2.505,39.-€, segons factures, i que s’estima que poden arribar a una vida útil
aproximada de 1.500 usos, s’obté un cost de 1,67.-€ per assaig.
Atès que per a fer possible l’assaig és necessari disposar del corresponent
subministrament elèctric, que enguany ha estat el següent:

20/01/2015
18/02/2015
08/03/2015
22/04/2015
20/05/2015
17/06/2015
16/07/2015
18/08/2015

-

Període de consum
18/02/2015
18/03/2015
22/04/2015
20/05/2015
17/06/2015
16/07/2015
19/08/2015
19/09/2015
TOTAL

Import (I.V.A. inclòs)
735,74.-€
633,54.-€
668,43.-€
419,04.-€
557,24.-€
725,70.-€
791,95.-€
523,16.-€
5.054,80.-€

Mitjana mensual
Mitjana diària (per 20 dies d’obertura al mes)
Mitjana per hora (per 4 hores d’obertura al dia)

631,85.-€
31,59.-€
7,90.-€

Vist l’import mitjà diari relatiu al consum d’electricitat, vist que l’Espai Jove disposa
d’un total de 239,14 m2 útils, dels quals 30 m2 corresponen al buc d’assaig,
suposant aquest un 10,23% del total de l’equipament; se’n pot desprendre que el
consum d’electricitat imputable a una hora d’ús del buc d’assaig és de 0,81.-€.
Vist que el cost per l’utilització del buc d’assaig ascendeix a 2,48.-€/hora i, que si
es prenguessin en consideració altres despeses relatives al mantiment de l’Espai
Jove en general (com la neteja i la desinsectació i desratització), el preu públic per
l’ús del buc d’assaig seria superior.
Atès que el públic objectiu d’aquest espai (joves) acostuma a presentar una baixa
capacitat econòmica, es planteja la necessitat d’establir un preu públic acord amb
les possibilitats econòmiques reals dels joves.
Atès que cal descartar l’opció de cedir l’espai del buc d’assaig de manera gratuïta,
ja que això podria provocar que es produïssin reserves de l’espai sense que aquest
sigui finalment usat, i impedint que altres grups puguin fer-ne ús. Així doncs, cal
establir una tarifa per l’ús del buc d’assaig que permeti responsabilitzar
mínimament als usuaris d’aquest, sense que això suposi un cost econòmic
excepcional pels joves.
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Atès que es vol prioritzar que el buc d’assaig sigui utilitzat per joves residents a
Riudellots de la Selva, cal establir una tarifa una més elevada pels joves d’altres
municipis.
Atès que un dels objectius del buc d’assaig és que aquest sigui usat per grups ja
més consolidats, que serveixin de referent per als joves del municipi, es considera
adient establir una tarifa més elevada per aquest col·lectiu, ja que per aquests
grups l’utilització del buc d’assaig els permet obtenir, de forma indirecta, uns
ingressos econòmics.
De conformitat amb el que s’ha exposat com Annex I s’acompanyen les tarifes
proposades pels serveis d’impressió de documents i pels serveis de cessió de l’ús de
l’espai del buc d’assaig de l’Espai Jove, amb la consideració que, l’Ajuntament de
Riudellots haurà d’assumir el dèficit que pugui resultar de la prestació dels serveis
referits i això amb càrrec als recursos ordinaris del pressupost vigent.
Aquest informe es posa en coneixement de la Corporació Municipal per a la
seva aprovació si així ho estima procedent.

Josep Mª Coromines i Pujol
Regidors d’Hisenda

Riudellots de la Selva, 12 de novembre de 2015.

Signants :Josep Mª Corominas i Pujol(27/11/2015 08:47:54, PRIMER TINTENT D'ALCALDESSA)
Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi
indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:
http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

97837136f6fd44c9a33d3040eb94cc28001

Annex I:
Serveis d’impressió:
Concepte
1 impressió
1 impressió (si l’usuari porta els fulls)
Ús del buc d’assaig:
Concepte

Preu

Preu (I.V.A. inclòs)
0,05.-€
gratuït

0,041.-€
gratuït

Preu
1,65.-€/persona/hora
o
fracció igual o superior a
Ús puntual
15 min.
0,83.-€/persona/hora
o
Ús puntual (per part d’empadronats al fracció igual o superior a
municipi)
15 min.
Ús regular
8,30.-€/persona/mes
Ús regular (per part d’empadronats al
municipi)
4,13.-€/persona/mes
Ús per part de grups de música de
24,35.-€/hora o fracció
trajectòria reconeguda
igual o superior a 15 min.

Preu (I.V.A. inclòs)
2.-€/persona/hora
fracció igual o superior
15 min.
1.-€/persona/hora
fracció igual o superior
15 min.
10.-€/persona/mes

o
a
o
a

5.-€/persona/mes
29,46.-€/hora
o
fracció
igual o superior a 15 min.

4
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