Gestió Tributària

Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la recepció dels serveis, especificats 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 esmentats a 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
A - Activitats i serveis:
A-1) Museu de l’Estampació:
Descripció

Entrada (exposició permanent):
-General

Base

Tipus
IVA

Import
IVA

2,73

10%

0,27

Total
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3,00€
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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

Pàg. 1-5

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

Data 27-2-2020

ANNEXES TEXT REFÓS ORDENANCES PREUS PÚBLICS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Detectat error material en l’anunci publicat al BOP del dia 20 de desembre de 2019,
CVE 2019043147, d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances de preus
públics pel 2020, en el text refós de l’Ordenança Preu Públic 6. Serveis del Museu
d’Estampació (MEP) i del Museu Romà de Premià de Mar ,es publica el text correcte:

A

ANUNCI

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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10%
-

0,14
-

1,50€
0,00€

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

3,64€
1,82€
0,00€

10%
10%
-

0,36
0,18
-

4,00€
2,00€
0,00€

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
Sortides guiades del Museu

0,00
5,00
2,00
4,00
1,00
8,00
0,00
2,27

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

-

10%

0,23

0,00€
5,00€
2,00€
4,00€
1,00€
8,00€
0,00€
2,50€

Tipus
IVA

Import
IVA

https://bop.diba.cat

1,36
0,00

Pàg. 2-5

-Bonificada
-Gratuïta

A

Gestió Tributària

Entrada
Entrada amb visita guiada

2,73
3,64

10%
10%

0,27
0,36

Total

3,00€
4,00€

B - Llibres:
Descripció

Base

Tipus
IVA

Import
IVA

11,54
24,04

4%
4%

0,46
0,96

12,00€
25,00€

9,62
1,92

4%
4%

0,38
0,08

10,00€
2,00€

5,77
17,31
17,31

4%
4%
4%

0,23
0,69
0,69

18,00€
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€

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
Història arqueòlogica de Premià

Total

6,00€

Total

25,00€
100,00€
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C - Productes:
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Base
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Descripció
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A-2) Museu Romà:
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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
A-1)Museu de l’Estampació de Premià de Mar:
Entrada (exposició permanent):
-Gratuïta: Menors de 16 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 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.
Entrada i visita guiada ( exposició permanent):
-Gratuïta: Menors de 16 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.

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.

Miguel Angel Méndez Gil

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

https://bop.diba.cat

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.

A

1,00€
5,00€
3,75€

Pàg. 3-5

0,17
0,87
0,65

CVE 2020006169

21%
21%
21%

Data 27-2-2020

0,83
4,13
3,10

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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

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.

https://bop.diba.cat
Pàg. 4-5
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- 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

CVE 2020006169

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.

Data 27-2-2020

Entrada i visita guiada:
- Gratuïta: Menors de 16 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A-2)Museu Romà de Premià de Mar:
Entrada:
- Gratuïta: Menors de 16 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 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.

A

-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.
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A

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 1 de gener de 2020
i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa”.
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Data 27-2-2020
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L’alcalde
Miguel Ángel Méndez Gil
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