Gestió Tributària

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de les
Ordenances dels Preus Públics que a continuació es relacionen, així com el seu text
refós:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances dels Preus Públics
que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Preu Públic 2. Serveis de Promoció de la Ciutat.

Art. 6 Tarifes
2.2) CULTURA, JOVENTUT I COOPERACIÓ
ACTIVITATS CULTURALS I D´ESBARJO.
A) Festa Major
Entrada ball de gala

Base
Tipus Iva IVA
Preu/unitat
5,00 €
------ Exempt
5,00 €

Ordenança Preu Públic 6. Serveis del Museu d’Estampació (MEP) i del Museu
Romà de Premià de Mar .

Art.8 Bonificacions i exempcions
A) ACTIVITATS I SERVEIS
A-1)Museu de l’Estampació de Premià de Mar:
Entrada (exposició permanent):
-Gratuïta: Menors de 12 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell
Internacional dels Museus),docents que presentin acreditació, acompanyants de grup-
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Es modifica:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-12-2019

Es modifica:

Pàg. 1-13

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han
esdevingut definitius.

CVE 2019043147

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article
111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
de data 23 d’octubre de 2019, aprovà provisionalment la modificació de les Ordenances
de Preus Públics per a l’any 2020.

A

ANUNCI
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Gestió Tributària

Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la recepció dels serveis i la utilització de les
instal·lacions municipals, especificades a l’article 6 Tarifes.
Art. 3.- Subjectes Passius
Són subjectes passius i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança, els que utilitzin els serveis i les instal·lacions esmentats en l’article anterior.
Art. 4.- Responsables
Són responsables , solidaris o subsidiaris, de les obligacions tributàries les persones
físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Art. 6.- Tarifes
2.1)ESPORTS
A)CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
A1) Entitats inscrites al registre municipal d’entitats, escoles públiques i
concertades.
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Art. 5.- Acreditament
El preu públic s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la utilització de les
instal·lacions.

Data 20-12-2019

Art. 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127,en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per
la prestació dels serveis que gestiona l’àrea de serveis de promoció de la ciutat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ORDENANÇA PREU PÚBLIC 2
SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.

CVE 2019043147

Pàg. 2-13

ANNEXES TEXT REFÓS ORDENANCES PREUS PÚBLICS

https://bop.diba.cat

A-2)Museu Romà de Premià de Mar:
Entrada:
- Gratuïta: Menors de 12 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell
Internacional dels Museus),docents que presentin acreditació, acompanyants de grupdocents, guies o monitors, atencions protocol·làries, campanyes de promoció i jornades
de portes obertes a determinar mitjançant decret i residents a Premià de Mar.
./.

A

docents, guies o monitors, atencions protocol·làries i campanyes de promoció, jornades
de portes obertes a determinar mitjançant decret i residents a Premià de Mar.
./.
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PISTA 1

40,59 €

PISTA 2

18,77 €

PISTA 3

18,77 €

PISTA 4

18,77 €

PISTA CENTRAL

56,30 €

GIMNÀS

A

PREU/HORA

https://bop.diba.cat

PAVELLÓ D'ESPORTS

9,43 €

ROCÒDROM

9,43 €

VESTIDOR

(per cada vestidor) 5,72 €

PREU/HORA

CAMP DE FUTBOL

Pàg. 3-13

32,66 €
PREU/HORA

Camp sencer

66,94 €

Mig camp

40,20 €

* Per fraccions de 30 minuts s’aplicarà la part proporcional del preu hora.
* Exempt d’IVA, d’acord amb l’art.20.13è.a ) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, si s’utilitza per a
pràctiques esportives.

inscrites

al

INSTAL·LACIÓ

registre

municipal

PREU/HORA

PAVELLÓ D'ESPORTS
PAVELLÓ VORAMAR
CAMP DE FUTBOL
ROCÒDROM

d’entitats,

associacions,

Data 20-12-2019

A2) Entitats no
empreses, altres.

NETEJA

168,90 €

134,70 €

97,98 €

134,70 €

200,82 €

134,70 €

28,29 €

* Per fraccions de 30 minuts s’aplicarà la part proporcional del preu hora.
* Exempt d’IVA, d’acord amb l’art.20.13è.a ) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, si s’utilitza per a
pràctiques esportives, prestades directament per l’Ajuntament a persones físiques.

13/12/2019 Alcalde

B) ACTIVITATS DIRIGIDES GIMNÀS PAVELLÓ D’ESPORTS
B1) Matrícula, assegurança, carnet
Matrícula

14,44 €

Assegurança

12,50 €
3,00€

B2) Mensualitats

Miguel Angel Méndez Gil
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Pavelló Voramar

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PAVELLÓ VORAMAR
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30,34 €

4 classe setmana

40,46 €

5 classe setmana

50,57 €

https://bop.diba.cat

3 classe setmana

B3) Mensualitats usuaris de més de 65 anys
1 classe setmana

3,54 €

2 classe setmana

7,08 €

3 classe setmana

10,62 €

4 classe setmana

14,16 €

5 classe setmana

17,70 €

CVE 2019043147

* Exempt d’IVA, d’acord amb l’art.20.13è.a ) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, si l’activitat la realitza
l’Ajuntament .

2.2) CULTURA, JOVENTUT I COOPERACIÓ
ACTIVITATS CULTURALS I D´ESBARJO.
A) Festa Major
Entrada ball de gala
Botifarrada
Paella Popular
Conte per a nens i nenes

B) ESPECTACLES
L’AMISTAT

Base
5,00
1,36
3,64
6,73

REALITZATS

AL

€
€
€
€

Tipus Iva
IVA
Preu/unitat
Exempt
5,00 €
-----10%
0,14€
1,50 €
0,36€
4,00 €
10%
4%
0,27€
7,00 €

TEATRE
Preu
Taquilla

Preu
€/
Preu € Preu
Entrada.
amic
€/ anticipada o amic
jove
gran
Internet

Preu €
€ Grups de
més de 12
persones

20

18

12

15

a.2) teatre professional petit format

15,50

13,50

9

11,50

a.3) teatre amateur gran format

13,50

11

8

10

a.4) teatre amateur petit format

6,50

5,50

4

5

a.5) teatre infantil gran format

10

8

6

7,50

a.6) teatre infantil petit format

6,50

5,50

4

5

20

18

12

15

b.2) música clàssica o lírica amb orquestra

17

15

10

13

b.3) música clàssica format mitjà

13,50

11

8

10

9

6,50

8,50

15

b) Música:
b.1) concerts i grups de moda
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a) Teatre:
a.1) teatre professional

Pàg. 4-13

20,23 €

Data 20-12-2019

10,11 €

2 classe setmana

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 classe setmana

A
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coral/solistes)
11

9

6,50

8,50

b.6) música amateur

6,50

5,50

4

5

A

b.5) música local o semiprofessional

c) Cinema:
c.1) entrada

6,50

https://bop.diba.cat

c.2) entrada dia de l’espectador o promocions
4,50
especials
d) Sala de Ball:
d.1)Ball musica enregistrada i consumició: refresc,
7
cervesa o combinat
d.2)Ball amb concert i consumició: refresc,
11
cervesa o combinat

Pàg. 5-13

0

Ball de carnaval entrada amb disfressa

0

e.1) Sala petita

3

e.2) Sala Gran (sense catxet)

3

e.3) Sala Gran (catxet inferior a 1.500€)

4,50

e.4) Sala Gran (catxet igual o superior a 1.500€)

6

CVE 2019043147

e)Esdeveniments culturals de caràcter
especial:

f.1) abonament amic 3

45

f.2) abonament amic 8

90

f.3) Carnet amic jove

0

f.4) Carnet amic de la gent gran

0

Data 20-12-2019

f) Abonaments i carnets:*

g) Retransmissions culturals en directe
g.1) Entrada

18

g.2) Abonaments 6 espectacles retransmesos

75

16

IVA:Els preus, exempts d'IVA, ho son d'acord amb l'article 20.14è.c) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
si l’activitat la realitza l’Ajuntament.
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*Abonaments i carnets:
-Abonament amic 3:Abonament individual que inclou l’entrada a 3 espectacles diferents
tant de teatre (a.1)com de música professional (b.1), amb un 25 % de descompte
sobre el preu de taquilla.
-Abonament amic 8:Abonament individual que inclou l’entrada a 8 espectacles diferents
tant de teatre (a.1) com de música professional (b.1), amb un 43,75% de descompte
sobre el preu de taquilla.
-Carnet amic jove: Permetrà als joves de 16 a 25 anys empadronats a Premià de Mar,
accedir a tots els espectacles de pagament organitzats per l’Ajuntament, amb un
descompte del 40% sobre el preu de taquilla, excepte el cinema , el ball , els
esdeveniments culturals de caràcter especial i les retransmissions culturals en directe.
-Carnet amic de la gent gran: Permetrà a les persones jubilades o majors de 65 anys i
empadronades a Premià de Mar, accedir a tots els espectacles de pagament organitzats

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ball de carnaval entrada normal
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per l’Ajuntament, amb un descompte del 25% sobre el preu de taquilla, excepte el
cinema, el ball , els esdeveniments culturals de caràcter especial i les retransmissions
culturals en directe.
-Grups: Per grups de més de 12 persones s’aplicarà el preu tarifat per la gent gran en
els espectacles a.1) i b.1).

A

Gestió Tributària

C) US ESPAI L’AMISTAT
Usuari
Descripció

Base

Tipus Iva

IVA

Preu públic
inclòs

IVA

Ús sala gran 1
dia
SALA PETITA
Ús sala petita ½
dia

Ús sala petita ½
dia

13/12/2019 Alcalde

Ús sala petita ½
dia
Ús sala petita 1
dia

Ús sala petita 1
dia

116 €

666 €

900 €

21%

189 €

1.089 €

1.200 €

21%

252 €

1.452 €

2.000 €

21%

420 €

2.420 €

Entitats
municipals
inscrites
al
registre
municipal d’entitats de
Premià de Mar
Empreses
privades
i
entitats no municipals que
realitzin
una
activitat
cultural

190 €

21%

39,90 €

229,90€

250 €

21%

53 €

303 €

Altres

300 €

21%

63 €

363 €

Entitats
municipals
inscrites
al
registre
municipal d’entitats de
Premià de Mar
Empreses
privades
i
entitats no municipals que
realitzin
una
activitat
cultural

260 €

21%

54,60 €

314,60 €

350 €

21%

74 €

424 €

Altres

450 €

21%

95 €

545 €

Altres

Miguel Angel Méndez Gil
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Ús sala gran 1
dia

550 €

Data 20-12-2019

Ús sala gran 1
dia

Escoles de primària i
secundària i instituts de
premià
de
Mar
per
activitats
escolars
i
culturals
pròpies
de
l’escola
oberts
a
la
població
Entitats
municipals
inscrites
al
registre
municipal d’entitats de
Premià de Mar i escoles de
primària i secundària i
instituts de premià de Mar
per activitats escolars i
culturals
pròpies
de
l’escola
oberts
a
la
població
Empreses
privades
i
entitats no municipals que
realitzin
una
activitat
cultural

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ús sala gran
1/2 dia

Pàg. 6-13

SALA GRAN

https://bop.diba.cat

Els descomptes d’aquests abonaments no són acumulables entre ells.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

72cfdc0fcbf447d8ab1f145fbad4514c001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Gestió Tributària

Art. 7 Regim de declaració i ingrés
2.1 Esports:

Les entitats incloses a l’apartat A1) de l’art.6 Tarifes, hauran de sol·licitar l’ús de les
instal·lacions esportives , que serà aprovat per l’òrgan competent, quan es tracti
d’activitats esportives.
Les entitats incloses a l’apartat A2) del’art.6 Tarifes, hauran de sol·licitar l’ús de les
instal·lacions esportives d’acord amb el reglament reguladors per la utilització
d’instal·lacions esportives.

https://bop.diba.cat

A

A) Cessió d’ús d’instal·lacions esportives

Les baixes del gimnàs s’hauran de comunicar amb una antelació mínima de 10 dies
abans de que s’iniciï el mes, en cas de sol·licitar-se la baixa en un termini inferior, es
procedirà a facturar aquest..
2.2 Cultura, Joventut i Cooperació:
Els espectacles del teatre l’Amistat, es satisfaran mitjançant venda d’entrades o altres
mitjans informàtics.
Els preus no inclosos anteriorment es satisfaran mitjançant venda de tiquets fiscalitzats
prèviament per Intervenció.

1. Gaudiran d’una bonificació del 100%, en els següents preus públics, les entitats i
particulars, que es concreten en aquest apartat:
2.1 Esports :
A)Cessió d’ús d’instal·lacions esportives
- Les entitats esportives inscrites al registre d’entitats ciutadanes
activitats dins de l'àmbit propi d'actuació.

Miguel Angel Méndez Gil
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Art.8 Bonificacions i exempcions

CVE 2019043147

Les activitats dirigides del gimnàs del pavelló d’esports es satisfaran per mensualitats,
els primers deu dies del mes en curs. Les tarifes corresponents a les matricules es
satisfaran en un únic pagament juntament amb la primera mensualitat desprès de l’alta
en el servei. L’assegurança es satisfarà anualment al mes de setembre. Es procurarà
que els pagaments es realitzin mitjançant domiciliació bancària.

Data 20-12-2019

B) Activitats dirigides gimnàs pavelló d’esports

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es cobraran les targetes per pèrdua o reposició d’aquestes a les entitats esportives
usuàries del Pavelló d’esports i/o Pavelló Voramar ,mitjançant rebut únic mensual, on hi
constaran totes les targetes que s’hagin reposat.

Pàg. 7-13

L’import dels preus públics es farà efectiu quan es sol·liciti la prestació del servei.
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2.2 Cultura, joventut i cooperació
B) Espectacles realitzats al Teatre l’Amistat
- Ciutadans que disposin de l’abonament amic 8, en els espectacles a que dona dret
aquest abonament.
3. Gaudiran d’una bonificació del 40%, en els següents preus públics, les entitats i
particulars, que es concreten en aquest apartat:

2.2 Cultura, joventut i cooperació
B) Espectacles realitzats al Teatre l’Amistat,
- Ciutadans que disposin del carnet amic jove, en els espectacles a que dona accés
aquest carnet.
4. Gaudiran d’una bonificació del 30,56%, en els següents preus públics les entitats
i particulars, que es concreten en aquest apartat:

5. Gaudiran d’una bonificació del 25%, en els següents preus públics les entitats i
particulars, que es concreten en aquest apartat:

https://bop.diba.cat
Pàg. 8-13

2.2 Cultura, joventut i cooperació
B) Espectacles realitzats al Teatre l’Amistat

Miguel Angel Méndez Gil
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2.2 Cultura, joventut i cooperació
B) Espectacles realitzats al Teatre l’Amistat
- Ciutadans que disposin de l’abonament per 6 espectacles de l’apartat g.2), en els
espectacles a que dona dret aquest abonament.

CVE 2019043147

2. Gaudiran d’una bonificació del 43,75%, en els següents preus públics les entitats
i particulars, que es concreten en aquest apartat:

Data 20-12-2019

2.2 Cultura, joventut i cooperació
B) Espectacles realitzats al Teatre l’Amistat:
f) Abonaments i carnets:
f.3) Carnet amic jove.
- Ciutadans empadronats a Premià de Mar de 16 a 25 anys.
f.4) Carnet amic de la gent gran
- Ciutadans jubilats empadronats a Premià de Mar.
C) Ús espai l’Amistat
L’entitat de Premià de Mar que rebi la distinció del Ple Municipal de ser l’entitat de l’any,
disposarà d’una bonificació del 100% del preu de l’ús de la sala gran per 1 dia. Aquesta
reserva estarà condicionada a la disponibilitat de la sala i s’aplicarà de dilluns a dijous

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Les escoles públiques i concertades per a la realització d’activitats compreses dins del
curs escolar. L’horari de l’activitat sol·licitada serà aprovat mitjançant resolució de
l’òrgan competent.

A

Per gaudir de la bonificació s’haurà d’ajuntar a la sol·licitud d’ús el projecte esportiu
que serà valorat pel servei d’esports, sempre que l’activitat estigui compresa dins la
temporada esportiva i l’horari de l’activitat sol·licitada hagi estat aprovat mitjançant
resolució de l’òrgan competent.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

72cfdc0fcbf447d8ab1f145fbad4514c001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Gestió Tributària

Art.9 Gestió per delegació
Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança , aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 23 d’octubre de 2019 i publicada l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província del dia 20 de desembre, regirà des del dia 1r de gener de l’any 2020 , i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa.

Art. 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127,en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per
la prestació dels serveis que realitzen i gestionen el Museu de l'Estampació i el Museu
Romà de Premià de Mar.

Miguel Angel Méndez Gil

pág. 9

B

Signatura 1 de 1

13/12/2019 Alcalde

ORDENANÇA PREU PÚBLIC 6
SERVEIS DEL MUSEU D’ESTAMPACIÓ (MEP) I DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE
MAR.

Data 20-12-2019

8. En el benentès que en un moment donat hi hagi mancança d’estoc d’algun dels
tiquets per posar a la venda dels preus públics A) de Cultura ,joventut i cooperació
aquests tiquets reservats es reduiran a conveniència per tal de rescabalar la regidoria
de cultura de la despesa realitzada en l’adquisició i gestió de venda de productes i
evitar que hi hagi un estoc sobrant mentre no es pugui satisfer la demanda.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.2 Cultura, joventut i cooperació.
A) Festa Major: el 10% de cadascun dels articles posats a la venda.
B) Espectacles realitzats al teatre l’Amistat:20 entrades per espectacle.

CVE 2019043147

Pàg. 9-13

7. Per raons de protocol i altres necessitats de promoció, per tal de poder-los oferir
com a obsequi i sense càrrec a criteri de les regidories o de l’Alcaldia, es podran fer
reserves de tiquets dels següents preus públics:

https://bop.diba.cat

6. En situacions de poca venda, i per tal d’incentivar-la, es podran destinar 40 entrades
dels espectacles realitzats al teatre l’Amistat C-a)Teatre, C-b) Música i C-e)
Esdeveniments culturals de caràcter especial a la oferta 2 x1 mitjançant anuncis a diaris
de difusió nacional, ofertes als “Amics de l’Amistat” i altres mitjans de difusió. Això
només es podrà donar en casos que 7 dies abans de l’espectacle hi hagi venut menys
del 50% de l’aforament. Mai en el cas que l’espectacle vagi dirigit a escolars.

A

- Ciutadans que disposin de l’abonament amic 3, en els espectacles a que dona accés
aquest carnet.
- Ciutadans que disposin del carnet amic de la gent gran ,en els espectacles a que dona
accés aquest carnet.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
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Gestió Tributària

Art. 5.- Acreditament
El preu públic s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, per la utilització de les
instal·lacions o per la venda de productes del Museus de l'Estampació i del Museu Romà
de Premià de Mar

CVE 2019043147

Art. 6.- Tarifes
A - Activitats i serveis:
A-1) Museu de l’Estampació:

Entrada amb visita guiada (exposició
permanent):
-General
-Bonificada
-Gratuïta

Import
IVA

2,73
1,36
0,00

10%
10%
-

0,27
0,14
-

3,00€
1,50€
0,00€

3,64€
1,82€
0,00€

10%
10%
-

0,36
0,18
-

4,00€
2,00€
0,00€

0,00
5,00
2,00
4,00
1,00
2,00
0,00

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

-

0,00€
5,00€
2,00€
4,00€
1,00€
2,00€
0,00€

16,00
25,00
65,00
2,27
8,00
0,00

Exempt
Exempt
Exempt
10%
Exempt
Exempt

0,23
-

Miguel Angel Méndez Gil

Total

16,00€
25,00€
65,00€
2,50€
8,00€
0,00€
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Entrada Museu (exposició temporal)
Visita tècnica
Demostració estampació
Tallers de l’obrador
Tallers de l’obrador en fires i festes
-Tallers familiars
-Tallers familiars gratuïts
Tallers especialitzats per adults:
-Amb un cost fins a 160€
-Amb un cost de 210€
-Amb un cost de 161€ fins a 620€
Sortides guiades del Museu
-Celebracions d’aniversaris
-Celebracions d’aniversaris gratuïta

Tipus
IVA

Data 20-12-2019

Entrada (exposició permanent):
-General
-Bonificada
-Gratuïta

Base

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Descripció

https://bop.diba.cat

Art. 4.- Responsables
Són responsables, solidaris o subsidiaris, de les obligacions tributàries les persones
físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Pàg. 10-13

Art. 3.- Subjectes Passius
Són subjectes passius i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança, els que utilitzin els serveis esmentats a l’article anterior.

A

Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la recepció dels serveis, especificats a
l’article 6 Tarifes.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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Gestió Tributària

A-2) Museu Romà:
Base

Entrada
Entrada amb visita guiada

2,73
3,64

Tipus
IVA

10%
10%

Import
IVA

0,27
0,36

Total

3,00€
4,00€

A

Descripció

B - Llibres:
Tipus
IVA

Import
IVA

11,54
24,04

4%
4%

0,46
0,96

12,00€
25,00€

9,62
6,73

4%
4%

0,38
0,27

10,00€
7,00€

5,77
17,31

4%
4%

0,23
0,69

18,00€

Descripció

Base

Tipus
IVA

Import
IVA

Drets per a la publicació d'imatges de la
col·lecció del Museu
Drets per a l'estampació de dissenys
originals
Cessió drets d'ús d'imatges "La España
Industrial", per segon
Mocadors de seda
-Peces de roba estampada
-Peces de roba estampada amb descompte

20,66

21%

4,34

82,64

21%

17,36

12,40

21%

2,60

15,00€

14,88
5,79
4,34

21%
21%
21%

3,12
1,21
0,91

18,00€
7,00€
5,25€

0,83
4,13
3,10

21%
21%
21%

0,17
0,87
0,65

1,00€
5,00€
3,75€

Els papers pintats i les arts decoratives.
l'Estampació tèxtil a Catalunya. Ponsa SA:
Art, disseny i indústria.
La Fabricanta
Catàleg Agatha Ruiz de la Prada Prints by
Vidiestil. Estampats infantils.
Quadern didàctic
Revista Datatèxtil

Total

https://bop.diba.cat

Base

6,00€

Pàg. 11-13

Descripció

C - Productes:
CVE 2019043147

25,00€

Data 20-12-2019

100,00€

13/12/2019 Alcalde

Art. 7 Regim de declaració i ingrés
L’import dels preus públics es farà efectiu quan es sol·liciti la prestació dels serveis i és
lliurarà un comprovant expedit pel Museu, ja sigui en forma de tiquet, rebut o altres
mitjans informàtics.
Art.8 Bonificacions i exempcions
1. Gaudiran de bonificacions en els següents preus públics, les entitats i particulars que
es concreten en aquest apartat:
A) ACTIVITATS I SERVEIS

Miguel Angel Méndez Gil

Entrada (exposició permanent):
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A-1)Museu de l’Estampació de Premià de Mar:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Punt de llibre
-Lot de 16 postals
-Lot de 16 postals amb descompte

Total

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
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Tallers de l’obrador en fires i festes:
- Gratuïts: En l’activitat d’estampació de banderes que es realitza a la Festa Major de
Premià de Mar i en altres dates que el Museu consideri convenient.

Tallers familiars:
- Gratuïts: En el cas d’accions concretes de promoció del museu que es regulin
mitjançant un conveni.
Sortides guiades del museu:
-Gratuïtes : Menors de 12 anys, membres de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus) ,
docents que presentin carnet acreditatiu i campanyes de promoció del museu a determinar
mitjançant decret.
Celebració d’aniversaris:
- Gratuït: En el cas d’accions concretes de promoció del museu que es regulin
mitjançant un conveni.

Miguel Angel Méndez Gil

https://bop.diba.cat
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A-2)Museu Romà de Premià de Mar:
Entrada:
- Gratuïta: Menors de 12 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell
Internacional dels Museus),docents que presentin acreditació, acompanyants de grupdocents, guies o monitors, atencions protocol·làries, campanyes de promoció i jornades
de portes obertes a determinar mitjançant decret i residents a Premià de Mar.
-Bonificada 50%: Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o
superior al 33% , persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals ( tots
aquests supòsits hauran de quedat acreditats mitjançant el corresponent carnet ) i
campanyes de promoció a determinar mitjançant decret.

CVE 2019043147

Tallers de l’obrador:
- Gratuits: Personal docent, guies i monitors acompanyants de grup que col·laboren en
el desenvolupament del taller.

Data 20-12-2019

Entrada i visita guiada ( exposició permanent):
-Gratuïta: Menors de 12 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell
Internacional dels Museus),docents que presentin acreditació, acompanyants de grupdocents, guies o monitors-, atencions protocol·làries, campanyes de promoció
a
determinar mitjançant decret.
-Bonificada 50%: Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o
superior al 33% , persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals, (tots
aquets supòsits hauran de quedar acreditats mitjançant el corresponent carnet) i
campanyes de promoció a determinar mitjançant decret.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-Gratuïta: Menors de 12 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell
Internacional dels Museus),docents que presentin acreditació, acompanyants de grupdocents, guies o monitors, atencions protocol·làries i campanyes de promoció, jornades
de portes obertes a determinar mitjançant decret i residents a Premià de Mar.
-Bonificada 50%: Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o
superior al 33% , persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals ( tots
aquests supòsits hauran de quedat acreditats mitjançant el corresponent carnet ) i
campanyes de promoció a determinar mitjançant decret.

A

Gestió Tributària
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2. Es reservaran els exemplars que s’especifiquen en aquest apartat per intercanvi de
publicacions, obsequi a donants i col.laboradors i atencions protocol·làries:
- 500 exemplars del catàleg Agatha Ruiz de la Prada
- 100 exemplars del Quadern didàctic
- 400 exemplars del llibre l’Estampació tèxtil a Catalunya
- 45 exemplars del llibre Els papers pintats i les arts decoratives
Art.9 Gestió per delegació
Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

L’alcalde
Miguel Ángel Méndez Gil

Miguel Angel Méndez Gil
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança , aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 23 d’octubre de 2019 i publicada l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província del dia 20 de desembre de 2019, regirà des del dia 1r. de gener de
l’any 2020 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

CVE 2019043147

C) PRODUCTES
Peces de roba estampada
Lot de 16 postals
-Bonificació 25%: Persones que disposin de la Targeta Premià Comerç.

Data 20-12-2019

B) LLIBRES
Els papers pintats i les arts decoratives
L’Estampació tèxtil a Catalunya.Ponsa SA: art, disseny i industria
La Fabricanta
- Bonificació 25% per totes les persones que adquireixin els llibres el dia de Sant Jordi i
pels treballadors dels Organismes Autònoms i de l’Ajuntament de Premià de Mar durant
tot l’any.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entrada i visita guiada:
- Gratuïta: Menors de 12 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell
Internacional dels Museus),docents que presentin acreditació, acompanyants de grupdocents, guies o monitors-, atencions protocol·làries i campanyes de promoció a
determinar mitjançant decret.
-Bonificada 50%: Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o
superior al 33% , persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals, (tots
aquets supòsits hauran de quedar acreditats mitjançant el corresponent carnet) i
campanyes de promoció a determinar mitjançant decret.

A

Gestió Tributària
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