
ORDENANÇA REGULADORA 
DEL PREU PÚBLIC DELS TALLERS CULTURALS DE LA 

REGIDORIA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN D'ALACANT 

ARTICLE 1r.-  FONAMENT I NATURALESA 

De conformitat amb l'article 41 del RDLeg 2/2004, de 5 de mars, 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix el preu públic dels tallers culturals organitzats per 
la Regidoria de Cultura.

ARTICLE 2n. – OBJECTE 

L'objecte d'aquest preu públic és l'ús del servei dels tallers culturals 
de la Regidoria de Cultura.

ARTICLE 3r. -  OBLIGATS AL PAGAMENT 

Estaran obligats al pagament els qui facen ús del servei dels tallers 
culturals i, si són menors, els seus representants legals, produint-se la 
quota amb la formalització de la matrícula.

La recepció del servei dels tallers culturals estarà condicionada al 
pagament previ del preu públic corresponent.
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ARTICLE 4t. -  QUANTIA 

 La quantia del preu públic, regulat en aquesta ordenança, serà la 
fixada en la tarifa continguda en els apartats següents:

a) 35€/mes: Tallers culturals d'adults majors de 16 anys, amb
una durada del mateix de 12 hores o més al mes, a excepció dels tallers 
d'idiomes.

b) 25€/mes: Tallers culturals d'adults majors de 16 anys, amb
una durada del mateix inferior a 12 hores al mes, a excepció dels 
tallers d'idiomes. 

c) 25€/mes: Tallers culturals de joves menors de 16 anys, a
excepció dels tallers d'idiomes.

d) 25€/mes: Tallers d'idiomes amb una durada de 12 hores o
més al mes.

e) 15€/mes: Tallers d'idiomes amb una durada inferior a 12 hores
al mes.

f) 5€/hora: Seminaris.

g) Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en
aquest article es podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum 
interanual del mes de setembre, d'acord amb les dades certificades per 
l'Institut Nacional d'Estadística.

ARTICLE 5è. – BONIFICACIONS 

S'aplicarà una bonificació del 50% sobre el preu públic als membres 
de les famílies nombroses i una altra del 100% a aquelles persones que 
acrediten, a través dels serveis socials, falta de recursos econòmics.

Hi haurà bonificacions del 100% sobre el preu públic quan 
existisquen raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que 
així ho aconsellen.

S'aplicarà una bonificació del 25% als joves posseïdors del Carnet 
Jove.  

ARTICLE 6è.- OBLIGACIONS DE PAGAMENT

L'obligació de pagament del preu públic, regulat en aquesta 
ordenança, naix pel fet de la utilització dels serveis d'ensenyaments 
especials impartits per aquest Ajuntament, a través de la Regidoria de 
Cultura.



NORMES   DE   GESTIÓ   I   COBRAMENT   DEARTICLE 7è.- 
QUOTES 

1ª. El pagament del preu públic s'efectuara  preferentment a través 
de domiciliació bancària. No obstant això, es podrà liquidar o autoliquidar 
en les dependències de la Tresoreria Municipal.

2ª. Els possibles deutes per aquest preu públic podran exigir-se, en 
període executiu, pel procediment de constrenyiment.

3ª. A aquells alumnes que no reben un mes complet de classes, bé 
perquè aquestes s'inicien en la segona quinzena del mes, o bé perquè, 
per causes alienes a la voluntat de l'alumne i de la Regidoria, s'imparteix 
només mig mes, se'ls prorratejarà la quota mensual a la meitat.

 ARTICLE 8º.-  DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS 

  Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu 
públic, el servei de taller no es preste, procedirà la devolució de l'import 
corresponent o bé, el bescanvi o canvi a un altre taller dels oferits per la 
Regidoria de Cultura a elecció de l'usuari/a.

 ARTICLE 9º.-  DELEGACIÓ 

Es delega expressament, en favor de la Junta de Govern Local, la 
modificació dels preus públics regulats en aquesta ordenança, de 
conformitat amb els articles 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 47.1 del RDLeg 
2/2004, de 5 de març, TR de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa.

APROVACIÓ

Aquesta Ordenança va ser aprovada provisionalment per 
l'Ajuntament-Ple amb data 26 de maig de 2009 i definitivament el dia 
24 de juliol de 2009, publicant-se el seu text íntegre en el Butlletí Oficial 
de la Província núm.159, amb data 21 d'agost de 2.009.
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La present Ordenança va ser modificada provisionalment per Acord 
de la Junta de Govern Local amb data 3 d'agost de 2012, i 
definitivament en data 24 de setembre de 2012. Publicant-se en el BOP, n. 
188 de data 1 d'octubre de 2012, esdevindrà efectiva a partir del dia 
2 d'octubre de 2012, i continuarà en vigor mentre no s'acorde la 
seua modificació o derogació expressa.

La present Ordenança, modificada inicialment per Acord de la Junta de 
Govern Local amb data 31 de juliol de 2013 i que ha quedat definitivament 
aprovada amb data 16 de setembre de 2013, regirà i començarà a aplicar-
se des de l'endemà a la seua publicació i es mantindrà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. B.O.P. n. 181 de 23 de setembre 
de 2013.

La present Ordenança, modificada inicialment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada amb data 18 de febrer de 2015 i que ha estat 
definitivament aprovada amb data 8 d'abril de 2015, esdevindrà efectiva a 
partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en 
conformitat amb l'article 70 de la Llei 7/1985, i es mantindrà vigent fins a 
la seua modificació o derogació expressa. BOP n. 71 de 14 d'abril de 2015, 
entrada en vigor amb data 5 de maig de 2015.

L'Alcalde                                 El Secretari  

Document signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica i 
Llei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis públics)




