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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE CULTURA 
 
 

Article 1 
Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del 
RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals, 
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació de serveis culturals a les instalꞏlacions 
de la Casa de Cultura, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
 
Article 2 
Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els que es beneficiïn 
dels serveis o les activitats prestats o realitzats per aquest municipi, a que es refereix l’article 
anterior. 
 
 
Article 3 
Quantia 
 
La quantia del preu públic serà la següent: 
Cursos i tallers anuals 
 
Preu/Hora 
5,15 € 

Tarifa 
Bonificació del 10% de l’import de la tarifa 
als empadronats a Teià 

 
La quota pels cursos i tallers s’especifica per preu/hora però la inscripció i el pagament de 
quotes és trimestral. 
 
Un curs o taller anual constarà de tres trimestres. 
 
Cada trimestre constarà de 10 sessions: 
 Cursos: les sessions seran d’1,5h  (15 hores trimestrals) 
 Tallers: les sessions seran de 2.5h (25 hores trimestrals) 
 
 
Article 4 
Obligació al pagament 
 

L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la 
formalització de la corresponent inscripció per realitzat qualsevol de les activitats que es duen 
a terme a la Casa de Cultura i serà independent de la real prestació del servei si la manca 
d’aquest és imputable al solꞏlicitant. 
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Article 5 
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic 
 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament 
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que 
correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de 
reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. 
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor 
dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 
 
 
Article 6 
Gestió i recaptació 
 
a)Les inscripcions es realitzaran de manera trimestral en els calendaris de la CMC prèviament 
establerts. 
 
b) Per a tenir accés a la tarifa reduïda per als residents a Teià, al moment de fer la inscripció 
caldrà presentar un document acreditatiu (certificat el padró o DNI). 
 
c) Les inscripcions es consideraran confirmades quan s’hagi presentat el resguard del 
pagament del trimestre. 
 
d) Per a la realització d’un curs s’estableix un mínim i un màxim de places segons la capacitat 
del seu emplaçament 
 
 

 Mínim Màxim 
Sala de Reunions 10 12 
Sala d’actes 12 20 
Sala antiga biblioteca 12 20 

 
 
e) Si un curs o taller no es realitza per falta d’inscripcions, al es persones que ja han realitzat 
el pagament se’ls donarà opció d’inscriure’s a un altre curs o se’ls tornarà l’import íntegre en 
un termini màxim de 30 dies naturals. 
 
f) No s’efectuarà cap retorn si es comunica la baixa amb una antelació de menys de 5 dies 
abans de l’inici dels cursos. 
 
g) El pagament de la inscripció suposa el compromís de realitzar el curs; si hi ha baixes a mig 
curs no es retornaran els diners. 
 
h) Si un curs s’hagués de cancelꞏlar per causes organitzatives, es retornarà l’import 
proporcional de les sessions no ofertades. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 

 
 
 
 
Diligència: 
 
Aquesta ordenança que consta de 6 articles ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 24 
d’octubre de 2005. L’acord d’aprovació inicial ha passat a definitiu el 13 de desembre de 2005. 
La data de la publicació del text íntegre en el BOPB és el 23 de desembre de 2005. 
 
 
 
 
NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 54 
de: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE CULTURA 
ha estat adaptada als diferents acords de modificació, 
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 30 d’octubre de 2012, 
aixecat a definitiu amb data 13 de desembre de 2012. 
Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2013. 
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