ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.4.
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE CÍVIC, BIBLIOTECA,
TURISME. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA i ALTRES SERVEIS O ESPAIS PÚBLICS
Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitat al que es
refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les previstes a
l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest Ajuntament, i al seu reglament. En
defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest
annex s’inclouen.
Article 1. Objecte
Utilització dels serveis del Centre Cívic, Biblioteca, Escola Municipal de Música, Turisme i altres
serveis o espais públics.
Article 2. Preu
FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS
Fotocòpia A4 1 cara*
Fotocòpia A4 2 cares
Fotocòpia A4 color
Fotocòpia A3 b/n
Fotocòpia A3 color
Impressió A4 1 cara
Impressió A4 2 cares
Impressió A4 color
Impressió A3 b/n
Impressió A3 color
Impressions/Fotocopies A4 de foto a color

0,15 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,50 € / unitat
0,15 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,50 € / unitat
1 € / unitat

* En el cas de les entitats usuàries del C. Cívic, si fan més de 100 còpies l’any caldrà que
paguin una taxa de XXX euros.
INTERNET
1a ½ hora o fracció
Posteriors connexions ½ hora o fracció
LLOGUER DE LES INSTAL·LACIONS
Centre Cívic
Sala d’actes 1hora o fracció
Sala d’Actes per a empreses de La incubadora
Sala de reunions 1hora o fracció
Sala de reunions per a empreses de La incubadora
Sala d’entitats 1hora o fracció
Telecentre 1hora o fracció
Telecentre per a empreses de La incubadora
Taller 1hora o fracció
Taller 1hora o fracció per empreses de La Incubadora
Ajuntament
Sala d’actes (Ajuntament) de dilluns a divendres
Sala d’actes (Ajuntament) dissabte matí
Sala d’actes (Ajuntament) dissabte tarda, diumenge i festius
La incubadora
Lloguer mensual per ús del despatx compartit jove
Lloguer mensual per a ús del despatx compartit
Lloguer per empreses en itinerància 1hora o fracció
Lloguer per empreses en itinerància ús més de 8h (preu per
dia)

Gratuït
0,50 € / unitat

15,00
6,00
10,00
6,00
7,00
15,00
6,00
10,00
6,00
30,00
50,00
100,00
30,00
50,00
4,00
2,00

Material
Projector
Auriculars/cascs per pc

30,00
0,50

El preu per a la realització de cursos es determinarà de forma específica en funció de l’estudi
econòmic realitzat a l’efecte, tenint en compte a part de les despeses estructurals les despeses
específiques de cada curs com personal, material i neteja.
TURISME – VISITES GUIADES
Visites guiades de grups fins a 25 pax
Visites guiades de grups de més de 25 pax

18 € / grup
25 € / grup

Article 3. Forma de pagament
Els imports es faran efectius amb transferència bancària o en efectiu a l’Ajuntament de Tremp
al departament d’intervenció, amb el lliurament del rebut o factura corresponent.
En el cas de la realització de cursos el pagament es farà al compte corrent determinat
prèviament.

Article 4. Exempcions i bonificacions
1.- S’aplicaran exempcions i bonificacions en funció del nivell econòmic de l’usuari, a les
entitats sense ànim de lucre, entitats inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, col·lectius
susceptible d’especial interès.
Aquestes exempcions i bonificacions es decidiran en funció de la compatibilitat, horari i espai.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, i caldrà sol·licitar-los davant l’òrgan gestor dels
espais i edificis, havent d’aportar la documentació que els sigui sol·licitada a tal efecte.
La Junta de Govern local de forma justificada i per raons d’interès públic o social municipal
podrà atorgar bonificacions o reduccions en la determinació del deute tributari.
2.- Alhora estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en
col·laboració amb l'Ajuntament, o dels seus organismes, o de consorcis en els quals participi.

