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PREUS PÚBLICS NÚM. 2 

 
 
 
NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES  EN 
L’ÀMBIT CULTURAL I ESPORTIU 
 
Article 1. Fonament Legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per la prestació del servei o la realització d’activitats formatives en l’àmbit social, 
cultural, esportiu i de lleure. 

 
Article 2. Naixement de l’Obligació 

 
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, 
si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Article 3. Obligats al pagament 

 
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pels quals s’hagi de satisfer 
tal pagament. 

 
Article 4. Quantia 

 
Tarifa 1. La quantia dels drets a percebre mensualment pel preu públic serà la següent: 
 
- Classes d’arts aplicades ...................................................           25,00 € 
- Classes de ceràmica ........................................................ 25,00 € 
- Classes de costura ........................................................... 20,00 € 
- Classes de puntes que coixí ............................................ 18,00 € 
- Classes de patchwork ...................................................... 20,00 € 
- Classes de patchwork Centre Cívic Priorat ......................           20,00 € 
- Classes de Zumba  

1 hora a la setmana ......................................................... 12,00 € 
 2 hores a la setmana ....................................................... 15,00 € 
 3 hores a la setmana ....................................................... 20,00 € 
- Classes de Ritmes Llatins   

1 hora a la setmana .........................................................   9,00 € 
 2 hores a la setmana ....................................................... 12,00 € 
- Gimnàstica Centre Cívic Priorat........................................            18,00 € 
-  Taller de l’experiència....................................................... 15,00 € 
 
Tarifa 2. La quantia dels drets a percebre mensualment pel preu públic es veurà reduïda en un 50% en el 
cas que els obligats al pagament acreditin la seva condició de pensionistes. En aquest cas, les tarifes seran 
les següents: 
 
- Classes d’Arts aplicades .................................................               12,50 € 
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- Classes de ceràmica ........................................................  12,50 € 
- Classes de costura ...........................................................  10,00 € 
- Classes de puntes que coixí ............................................    9:00 € 
- Classes de patchwork ......................................................  10,00 € 
- Classes de patchwork Centre Cívic Priorat......................  10,00 € 
- Classes de Zumba  

1 hora a la setmana ........................................................                6,00 € 
 2 hores a la setmana .......................................................               7,50 € 
 3 hores a la setmana ....................................................... 10,00 € 
- Classes de Ritmes Llatins  

1 hora a la setmana ........................................................                4,50 € 
 2 hores a la setmana ......................................................                6,00 € 
- Gimnàstica Centre Cívic Priorat......................................                9,00 € 
 
Article 5. Normes de gestió 

 
El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, mitjançant domiciliació del rebut en el compte corrent indicat 
per l’obligat al pagament. En cas de devolució del rebut per l’entitat bancària, l’obligat al pagament haurà de 
fer-se càrrec de les comissions bancàries corresponents.  

 
Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment. 

 
En cas que l’obligat al pagament es vulgui donar de baixa de l’activitat formativa, haurà de comunicar-ho a 
l’Ajuntament abans de l’últim dia del mes. Si no ho comunica amb aquesta antelació, el rebut del mes 
següent es carregarà sense que hi hagi dret a la devolució.  

 
No obstant, hi haurà dret a la devolució del preu satisfet  quan per causes no imputables a l’obligat al 
pagament el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi. 

 
DISPOSICIÓ FINAL  

 
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació 
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o 
modificació expressa per l’Ajuntament.” 
 
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran interposar recurs 
contenciós-administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins 
del termini de dos mesos des del dia següent a la seva publicació. 
 
Aprovació pel Ple de la Corporació en sessió de data 17 de març de 2016. Publicació BOPT núm. 76 de 
data 21 d’abril de 2016. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de setembre de 2017, ha acordat l’establiment del preu 
públic per finançar l’activitat anomenada Taller de l’experiència i ha aprovat la modificació de les normes 
reguladores del preu públic per la realització d’activitats formatives en l’àmbit cultural i esportiu per tal 
d’incloure el preu públic per aquesta activitat. Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 
18 d’octubre, número 2017. 
 


