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CONCEPTE
Article 1.- Té la consideració de preu públic:
La prestació del servei d’activitats culturals, quan aquesta siga susceptible de
ser prestada o realitzada pel sector privat per no implicar intervenció en
l’actuació dels particulars o qualsevol altra manifestació d’autoritat.
Article 2.- Aquesta regulació té com a objecte la determinació del règim jurídic
aplicable als preus públics que ha de percebre l’Ajuntament de Picanya per la
realització de les següents activitats incloses com activitats culturals.
BENEFICIS
Article 3.- En matèria de beneficis,
a) Per al cas de les activitats de Danses Tradicionals i Música de Corda,
per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic com ara
donar oportunitats als ciutadans per tal de ser més cultes, recuperar
els costums, balls i instruments tradicionals, etc, de la cultura popular
per a evitar l’oblit i la pèrdua de la historia colꞏlectiva pròpia, i en
definitiva aquelles que afavorisquen la cohesió social, la convivència i
la qualitat de vida dels i les ciutadanes, etc, l’Ajuntament de Picanya
podrà fixar preus públics per baix de les despeses del servei. En
aquests casos, s’hi haurà de consignar als pressupostos per a la
cobertura de les diferències resultants.
OBLIGAT AL PAGAMENT
Article 4.- Són subjectes al pagament dels preus públics ací regulats les
persones físiques i jurídiques que es beneficien dels serveis o activitats
culturals.
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QUANTIA, EXIGIBILITAT I PERÍODE DE PAGAMENT
Article 5.- Quantia
Entrades de teatre, dansa, música i cinema
1- Entrades de teatre, dansa, música i cinema al Centre Cultural

Preu unitari

Programació teatre i dansa:
TIPUS A (extraordinària)

10€ / 6€ dalt

TIPUS B (general)

6€ baix/ 5€

TIPUS C (infantil, jove, etc)

dalt

TIPUS D (promocional,
social, etc)

4 baix / 3€
dalt gratis

Teatre a ['escola

En modalitat
d'abonament

5€ baix
No existeix
No existeix

Programació musical
TIPUS A (extraordinària)
TIPLIS B (general)
TIPUS C (promocional,
social, etc)

6€

5€

3€

2'5€

gratis

No existeix

3€

2€

gratis

No existeix

Programació audiovisual
TIPLIS A (general)
TIPUS B (promocional,
social, etc)

(*) En la programació de teatre i dansa l'abonament sempre garantirà butaca en
el pati de baix. El preu de l'abonament dels cicles per als que s'ofereixa és
calcularà: multiplicant el nombre d'espectacles del cicle pel preu corresponent
en modalitat d'abonament.
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L'organització pot reservar fins un màxim de 20 entrades amb finalitat
promocional. A excepció de en els espectacles de dansa i Pica Arts (modalitat
teatre de sala) on podrà valorar-se la part promocional fóra d'aquest límit.
Les associacions socioculturals que organitzen programacions autofinançades
o solidàries al Centre Cultural no estaran vinculades als preus públics previstos
a l'ordenança.
2- Descripció de les diferents tipologies d'espectacles segons les quals es
determinarà la tarifa adient:
Proqramació teatre i dansa:
TIPUS A (extraordinària): referida als espectacles amb impacte mediàtic i amb
elevada demanda del públic que superen el cost de 4000€. La programació
d'aquest tipus d'espectacles serà excepcional.
TIPUS B (general): referida als espectacles que programarem habitualment. El
cost del quals no superarà els 4000€.
TIPUS C (infantil, jove, etc.): programació específica adreçada al públic
familiar, infantil, etc., el cost de Ia qual no superarà els 4000€.
TIPUS D (promocional, social, etc.): programació que be siga, per tractar-se
d'un art minoritari o desconegut requereixa d'un impuls promocional, o be siga,
per tindre fins socials solidaris, o be siguen altres variants similars a les
anteriors, es considere òptim l'accés Iliure a Ia sala fins completar aforament.
Proqramació musical:
TIPUS A (extraordinària): referida als concerts amb impacte mediàtic i amb
elevada
demanda del públic que superen el cost de 4000€. La programació d'aquest
tipus de concerts serà excepcional.
TIPUS B (general): referida als concerts que programarem habitualment. El
cost del quals no superarà els 4000€.
TIPUS C (promocional, social, etc.): programació que be siga, per tractar-se
d'un estil musical minoritari o desconegut requereixa d'un impuls promocional, o
be siga, per tindre fins socials solidaris, o be siguen altres variants similars a les
anteriors, es considere òptim l'accés Iliure a Ia sala fins completar aforament.
Proqramació audiovisual:
TIPUS A (general):
d'espectadors.

programació

de

cinema

comercial

en

promoció

TIPUS B (promocional, social, etc.): programació de pel•lícules amb més d'un
any des de Ia data de l'estrena, o be programació de cicles documentals, de
curtmetratges, promoció del cinema valencià, etc.
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GESTIO CENTRE CULTURAL
El pagament es realitzarà mitjançant l'ingrés previ a l'inici de l'activitat, en els
terminis compresos entre les dades d'inici i finalització de cobrament
determinades per l'Ajuntament en cadascuna de les activitats. Aquest ingrés
tindrà caire de dipòsit previ, de conformitat a allò disposat en l'article 9 de
l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics de ['Ajuntament de
Picanya.
La venda d'entrades es podrà realitzar per internet, personant-se a
['Ajuntament, o des de mig hora abans del començament de l'espectacle a Ia
taquilla del Centre Cultural.
L'aforament del Centre Cultural és limitat. I el nombre d'entrades emeses mai
serà superior a Ia capacitat de l'aforo.

Balls de saló
(*) PREU AMB BONIFICACIÓ - tindran dret les persones que reuniexen les
següents condicions: estar jubilades o ser majors de 65 anys i els joves
menors de 27 anys.
Preu unitari
Un quadrimestre

65 €

Preu
unitari
bonificació (*)
48,75 €

amb

Preu
unitari
bonificació
No existeix

amb

Preu
unitari
bonificació
No existeix

amb

Escola municipal de danses tradicionals
Preu unitari
Un quadrimestre

30€

Activitats persones majors
Preu unitari
Taller

10€

Curs formació ocupacional
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Preu unitari
Matrícula

30€

Preu
unitari
bonificació
No existeix

amb

Formació Persones Adultes i Tallers
Les tarifes corresponents a formació de persones adultes i a tallers entraran en
vigor l’1 de setembre de 2014.
(*) PREU AMB BONIFICACIÓ - tindran dret les persones que reuniexen les
següents condicions: els joves menors de 25 anys.
Preu unitari
Pintura a l’oli (1 dia)
Pintura a l’oli (2 dies)
Ceràmica
Macramé
Lleunguatge de signes
Informàtica (1 dia)
Informàtica (2 dies)
Anglés (A1)
Angles (A2)
Anglés (B1)
Anglés (B2)
Altres tallers educatius i culturals
Accés universitat
Cicles formatius grau superior:
CURS COMPLET
ASSIGNATURES PART ESPECIFICA

30 €/trimestre
60 €/trimestre
60 € /curs
70 € /curs
90 € /curs
45€/quadrimestre
60€/quadrimestre
80€/quadrimestre
80€/quadrimestre
80€/quadrimestre
80€/quadrimestre
50 € / per taller
50€/ quadrimestre

Preu unitari amb
bonificació (*)
No existeix
no existeix
no existeix
No existeix
No existeix
No existeix
No existeix
60€/quadrimestre
60€/quadrimestre
60€/quadrimestre
60€/quadrimestre
no existeix
no existeix

50€ /quadrimestre
25€/quadrimestre

no existeix
no existeix

Les associacions culturals locals que organitzen programacions culturals
autofinanciades o solidàries al Centre Cultural, no estaran vinculades als preus
públics previstos en aquesta ordenança.
Article 6. Exigibilitat del pagament
El preu públic en aquesta proposta es considerarà exigible en el moment en
què se solꞏlicite la prestació del servei, o quan aquest s’inicie.
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Article 7.- Normes d’aplicació
Quan per causes no imputables a aquella persona obligada al pagament del
preu públic, si l’activitat no es presta o desenvolupa, es procedirà a la devolució
de l’import corresponent.
GESTIÓ
Article 8.- Pagament del preu públic
El pagament es realitzarà mitjançant l'ingrés previ a l’inici de l’activitat, en els
terminis compresos entre les dades d’inici i finalització de cobrament
determinades per l’Ajuntament en cadascuna de les activitats.
Aquest ingrés tindrà caire de dipòsit previ, de conformitat a allò disposat en
l’article 9 de l’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics de
l’Ajuntament de Picanya.
Article 9.1.- Les places són limitades, i l’organització es reserva el dret a realitzar
qualsevol canvi en els grups i horaris per tal d’ajustar-ne l’oferta a les
necessitats.
2.-Les baixes s’hauran de comunicar abans de començar el trimestre, una
vegada iniciades les classes no es tornaran els diners de la matrícula.
3.-Per a noves inscripcions (persones que no estigueren inscrites l’any
anterior), serà imprescindible el número del DNI així com la domiciliació
bancària.
4.- Les inscripcions es podran realitzar per internet o personant-se a
l’Ajuntament.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
«Butlletí Oficial» de la província hi romandrà en vigor fins a la seua modificació
o derogació expresses.
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