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Art. 1. Concepte 
 
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del text refós de la llei reguladora de les hisenda locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  aquest municipi estableix el preu públic pels serveis de formació i 
altres activitats culturals, que especifica en les seves tarifes que es contenen en l'annex 
corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
 
Art. 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o 
entitats a favor de les quals es prestin els serveis. 
 
 
Art. 3. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, serà aquella que es fixa en les 
tarifes contingudes a l'annex 1. 
 
Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex 1. 
 
 
Art. 4.  Normes de Gestió 
 
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat.  
 
Els alumnes que s’incorporin a l’Escola municipal d’Educació (EME), als tallers anuals, a 
partir del dia 1 de març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial. 
 
 
Art. 5. Obligació de pagament 
 
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment 
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes 
vençut, a partir del dia 1 del mes següent. 
 
En el cas dels cursos de cobrament trimestral, es cobrarà a mes vençut el primer mes del 
trimestre en curs, a partir del dia 1 del mes següent (exemple: trimestre d’octubre a 
desembre; es cobrarà el dia 1 de novembre) 
 
Pel que fa a les tarifes de l’Àrea d’Ensenyament relacionades a l’Annex I. 
 
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de 
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públics regulats en aquesta ordenança. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d’avocar de 
forma expressa la competència, els facultats d’aprovar determinades actuacions singulars 
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
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tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributs o ingresso de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millora control de l’escola, s’han de fer 
efectives en un termini màxim de 3 dies, a comptar des de la data que consta a l’imprès de 
liquidació, que es lliura en el moment de sol·licitar, la plaça. Cal retornar el resguard d’ingrés 
a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça. 
 
En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers. 
 
Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar a la Secretaria de l’EME, 
abans del dia 10 del mes en curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. La 
notificació de baixa s’ha d’efectuar a Secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D’altra 
manera es cobrarà la mensualitat del mes següent. 
 
 
Art. 6. Tarifes reduïdes 
 
1. Les tarifes reduïdes regulades en aquest article s’aplicaran sobre les quotes mensuals de 
les activitats formatives anuals i sobre els monogràfics trimestrals proposats a l’Escola 
municipal d’Educació (EME).  
 
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 
s’especifiquen: 
 
Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar cursant 
aquestes activitats formatives a l’EME, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota 
mensual, per a cadascun dels membres, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una 
instància. 
 
Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones jubilades, 
pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant presentació 
del document corresponent. 
 
Qualsevol d’aquests punts hauran d’estar justificats prèviament, mitjançant presentació de la 
documentació corresponent. 
 
3. Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de 
més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa. 
 
Disposició derogatòria 
 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, queden derogades totes aquelles 
disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a allò establert a la mateixa. 
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Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
 
Publicacions de l’última modificació 
Expedient administratiu electrònic: 9570/2020 
Òrgan competent: JGL per delegació del Ple. Data acord: 05/07/2021 
Publicació Anunci BOPB. Data: 08/07/2021. CVE: 202110093869 
Publicació Anunci a l’e-tauler: 06/07/2021 
Publicació Edicte BOPB. Data: 27/08/2021. CVE: 202111008392 
Publicació Edicte a l’e-tauler: 27/08/2021 
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Annex I. Quadre de tarifes 
 
 
1. Àrea d’Ensenyament 
 
Preus públics dels casals infantils  
 
Servei d’acollida matinal (1 dia)........................................................................................ 4,00 euros 
Servei d’acollida matinal (1 setmana) ............................................................................. 16,00 euros 
Servei de menjador (1 dia) ............................................................................................... 6,50 euros 
 
Matí (1 setmana) ............................................................................................................ 50,00 euros 
Matí (2 setmanes) .......................................................................................................... 95,00 euros 
Matí (4 setmanes) ........................................................................................................ 180,00 euros 
 
Tot el dia (1 setmana) .................................................................................................... 70,00 euros 
Tot el dia (2 setmanes) ................................................................................................. 135,00 euros 
Tot el dia (4 setmanes) ................................................................................................. 260,00 euros 
 
 
Activitats culturals a les escoles a partir del curs 2012/2013  
 
Activitats culturals de les escoles ..................................................................................... 8,50 euros 
 
Fraccionament per activitats 
 
Quota general ACE (2 espectacles + 1 taller) .................................................................. 8,50 euros 
Quota espectacle ACE (1 espectacle) .............................................................................. 2,85 euros 
Quota taller ACE (1 taller) ................................................................................................ 2,80 euros 
 
 
EME.  Preus públics d’activitats programades. 
 
Lloguer d’aules Preu/hora 
Preu aula (mínim 1 hora) .................................................................................................. 7,00 euros 
Preu aula informàtica (mínim 1 hora) ............................................................................. 13,50 euros 
Preu sala d’actes (mínim 1 hora).................................................................................... 16,55 euros 
 
Acord Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2016. Acord número 24 
Edicte BOPB 03.08.2016. CVE-022016013649 
 
Àrea de Noves tecnologies 
Cursos Preu 
Treu partir al teu mòbil i tauleta (8hores) ........................................................................ 27,00 euros  
El núvol, coneix els nous espais de treball col·laboratiu (6 hores) ................................. 20,00 euros 
Eines 2.0 per a fer presentacions, més enllà del power point ( 6 hores) ........................ 20,00 euros 
Noves formes de consum a internet (6 hores) ............................................................... 20,00 euros 
 
Àrea de Lleure 
Cursos Preu 
Com escriure el post perfecte (4 hores) ......................................................................... 16,00 euros 
 
Tallers de manualitats 
Cursos Preu 
Fem els nostres tampons i estampem roba (6 hores) .................................................... 30,00 euros 
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Aprenem la tècnica de l’estargit (6 hores) ...................................................................... 30,00 euros 
Preparem la casa per al Nadal (6 hores) ........................................................................ 30,00 euros 
Decorem fusta (6 hores) ................................................................................................. 30,00 euros 
Decoupage (6 hores) ...................................................................................................... 30,00 euros 
Tiy Die (6 hores) ............................................................................................................. 30,00 euros 
 
 
EME.  Preus públics de cursos monogràfics 
 

Cursos monogràfics  Preu 

 
Àrea de noves tecnologies  
Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC – Nivell bàsic (60 hores) 
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març 

196,50 euros 

 
Àrea d’idiomes  
Anglès elementary Nivell A2-2 (96 hores) 
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d’octubre, gener i març 

384,00 euros 

Anglès pre-intermediate. Nivell B1-1 (60 hores) 
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 80,00 euros els mesos d’octubre, gener i març 240,00 euros 

Anglès intermediate. Nivell B2-1 (96 hores) 
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d’octubre, gener i març 384,00 euros 

Francès Inicial (96 hores) 
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d’octubre, gener i març 384,00 euros 

 
Cursos monogràfics  Preu 

 
Àrea de noves tecnologies  
Eines per a compartir arxius i treball col·laboratiu (4 hores) 25,00 euros 
Tinc un smartphone, i ara què? (4 hores) 25,00 euros 
Què puc fer amb les fotografies del mòbil? 25,00 euros 

 
 
EME.  Preu públic en concepte de material pel Pla d’iniciació professional d’auxiliar 
de treballs en fusteria i instal·lació de  mobles 
 
Preu públic trimestral de .......................................................... 66,00 euros en concepte de material 
 
 
EME. Preu públic del curs de preparació per a  les proves d’accés als CFGM d’arts 
plàstiques i disseny. 
 
Preu públic de ................................................................................... 50,00 euros per alumne i curs 
 
EME. Preu públic del curs preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de 
formació professional de grau superior. (amb cofinançament de la Diputació de 
Barcelona) 
 
Preu públic de ................................................................................... 50,00 euros per alumne i curs 
 
Preu públic d’activitats culturals a les escoles  
 
 Activitats culturals de les escoles .................................................................................... 8,50 euros 
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2. Material i lloguer de sales en edificis municipals 
 
Preu públic per la venda del conte - Modernisme 
 
Petita història de Manuel Raspall ..................................................................................... 4,21 euros 
 
Preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais de la Torre del Fanal i de 
Can Luna  
 
La Torre del Fanal Preu 1 hora 
Espai 2. Sala Gran primera planta 22,17 euros 
Espai 1. Sala Polivalent planta baixa 30,50 euros 
Espai 3. Pati 53,44 euros 
  
Can Luna Preu 1 hora 
Espai 1. Sala Assaig 20,92 euros 
Espai 2. Sala Polivalent 1 (petita) 30,00 euros 
Espai 3. Sala Polivalent 2 (gran) 48,13 euros 
Espai 3. Pati 75,17 euros 

 
Bonificacions aplicables a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre locals i no locals, centres 
d’ensenyament públics, privats i concertats, grups polítics i entitats o persones privades que vulguin llogar el Can 
Luna o la Torre del Fanal, segons detall següent: 
 

 
 

 
La cessió o lloguer de qualsevol equipament de l’àrea de participació implica que: 

 
1. Tot el material tècnic serà manipulat pels responsables de l’equipament i aquets decidiran la 

conveniència que hi intervinguin altres persones, a càrrec de l’usuari.  
2. L’organitzador de l’activitat es farà càrrec dels drets d’autors que s’esdevinguin de la seva representació.  
3. En els casos en què l’Ajuntament de la Garriga col·labori amb una entitat, associació… aquests faran 

constar en la seva publicitat l’anagrama de l’Ajuntament de la Garriga com a col·laborador.  

Entitats sense ànim de lucre i Fundacions privades per dur a terme activitats: 
-  amb entrada gratuïta i obertes a tothom 

Bonificació 100% 

- amb entrada gratuïta i accés limitat als seus socis o persones convidades 
(actes gratuïts a porta tancada, reunions internes) 

Bonificació 100% 

- activitats benèfiques amb cobrament d’entrada Bonificació 100% 
- activitats amb cobrament d’entrada, ja sigui obert a tota la ciutadania o d’accés 

limitat als socis o persones convidades 
Bonificació 60% 

- casals d’estiu Bonificació 100% 
Grups polítics per dur a terme: 

- actes gratuïts, reunions internes 
Bonificació 100% 

- actes de pagament Bonificació 60% 
Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes 
amb: 

-  entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa 
Bonificació 100%  

- actes amb cobrament d’entrada Bonificació 60% 
Centres d’ensenyament privats per dur a terme actes amb: 

-  entrada gratuïta i oberts a tothom. 
Bonificació 50% 

- amb cobrament d’entrada. Bonificació 0% 
Entitats o persones privades per dur a terme: 

-  activitats benèfiques amb cobrament d’entrada 
Bonificació 80% 

- Activitats dedicades a l’ensenyament o a la difusió pedagògica per dur a terme 
actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom 

Bonificació 50% 

- actes amb cobrament d’entrada Bonificació 0% 
- activitats amb o  sense cobrament, on es tregui un benefici personal (donar-se 

a conèixer, vendre, celebracions) 
Bonificació 0% 
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4. Mantenir i cuidar tot el suport físic de l’equipament com pot ser el mobiliari, maquinària i l’entorn material 
en el qual es desenvolupa el servei és a dir l’edifici i els seus accessos.  

5. Qualsevol material que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.  
6. Un cop extingida l’autorització d’ús, l’usuari haurà de deixar lliure i a disposició de l’Ajuntament de la 

Garriga la instal·lació i els béns objecte en el mateix estat de conservació i funcionament que es van 
rebre.  

7. L’usuari es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns mobles i és el 
responsable dels danys i perjudicis ocasionats i de les despeses que originin.”  
 
 

Preus públics corresponents al lloguer de les sales de l’edifici municipal Can Raspall    
 
Espai 1. Sala polivalent 3a planta. 1 hora ...................................................................... 19,74 euros 
Espai 2. Sala exposició planta baixa. 1 hora .................................................................. 17,77 euros 
A aquests preus cal afegir l’IVA corresponent 
 
 
3. Àrea de Cultura 
 
Preus públics d’entrades a la representació dels Pastorets 
 
Preu entrada general venuda a la taquilla i a l’OAC de l’Ajuntament ............................. 11,00 euros 
Preu entrada general venuda a la web del Teatre.......................................................... 10,00 euros 
Preu entrada per a menors de 14 anys venudes a l’OAC de l’Ajuntament ....................... 6,00 euros 
 
Bonificacions dels lloguers de l’equipament cultural del Teatre municipal de la 
Garriga, aplicades a les companyies amateurs d’arts escèniques per la representació 
d’una o més sessions amb cobrament d’entrada 
 

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades locals per dur a terme activitats amb 
entrada gratuïta i obertes a tothom 

Bonificació 100% 

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, 
entitats culturals) i Fundacions privades per dur a terme activitats amb 
accés limitat als seus socis o persones convidades (actes gratuïts a 
porta tancada) 

Bonificació 100% 

Centres d’ensenyament   públics   i/o   concertats   del municipi per dur 
a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa 

Bonificació 100% 

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades per dur a terme activitats benèfiques 
amb cobrament d’entrada 

Bonificació 100% 

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts Bonificació 100% 
Entitats o persones privades per dur a terme activitats benèfiques amb 
cobrament d’entrada 

Bonificació 80% 

Grups polítics per dur a terme actes de pagament Bonificació 60% 
Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades per dur a terme activitats amb 
cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, 
entitats culturals) i Fundacions privades per dur a terme activitats amb 
accés limitat als seus socis o persones convidades amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a 
terme actes amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament privats locals per dur a terme 
actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom. 

Bonificació 50% 

Centres d’ensenyament privats locals per dur a terme actes amb Bonificació 0% 
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cobrament d’entrada. 
Companyies amateurs d’arts escèniques per la representaciód d‘una o 
més sessions en une spai escènic amb cobrament d’entrada 

Bonificació 100% 

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o 
a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques per a 
dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom 

Bonificació 50% 

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a 
l’ensenyament i difusió pedagógica de les arts escèniques per dur a 
terme actes amb cobrament d’entrada 

Bonificació 0% 

Companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una 
residencia técnica, assaig 

Bonificació 100% a canvi d’una 
o més actuacions al Teatre de la 
Garriga 

 
 
Preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais del Teatre de la Garriga, 
el Patronat i de la Sala d’Acte de la Biblioteca municipal Núria Albó  
 
 

Teatre de la Garriga, El Patronat Preu 1 hora 
Espai 1. Escenari 83,22 euros 
Espai 2. Vestidors 37,34 euros 
Espai 3. Zona espectadors 19,84 euros 
Espai 4. Sala Polivalent Gran 21,48 euros 
Espai 5. Sala Polivalent Petita 19,25 euros 

A aquests preus cal afegir l’IVA corresponent 
 

Biblioteca municipal Núria Albó Preu 1 hora 
Sala d’Actes Biblioteca 31,49 euros 

A aquest preu cal afegir l’IVA corresponent 
 
Bonificacions aplicables a entitats sense ànim de lucre locals i no locals, centres d’ensenyament 
públics, privats i concertats, grups polítics i entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o 
a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques i companyies professionals d’arts 
escèniques per dur a terme una residència tècnica, assaig, que vulguin llogar el Teatre de la Garriga o 
la Sala d’actes de la Biblioteca, segons detall següent: 
 

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats 
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades locals 
per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a 
tothom 

Bonificació del 100% 

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats 
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades locals 
per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis o 
persones convidades (actes gratuïts a porta tancada) 

Bonificació 100% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi 
per dur a terme actes amb entrada gratuïta i 
oberts a la comunitat educativa 

Bonificació 100% 

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats 
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades locals 
per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 100% 

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts Bonificació 100% 
Entitats o persones privades per dur a terme activitats 
benèfiques amb cobrament d’entrada 

Bonificació 80% 

Grups polítics per dur a terme actes de pagament Bonificació 60% 
Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats 
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades locals 
per dur a terme activitats amb cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 
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Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats 
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades locals 
per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis 
o persones convidades amb cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament   públics   i/o   concertats   del 
municipi per dur a terme actes amb cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament privats locals per dur a 
terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom. 

Bonificació 50% 

Centres d’ensenyament privats locals per dur a 
terme actes amb cobrament d’entrada. 

Bonificació 0% 

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o 
a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques 
per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a 
tothom 

Bonificació 50% 

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o 
a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques 
per dur a terme actes amb cobrament d’entrada 

Bonificació 0% 

Companyies professionals d’arts escèniques per dur a 
terme una residència tècnica, assaig 

Bonificació 100% a canvi d’una o més 
actuacions al Teatre de la Garriga 

* En els supòsits que indiquen explícitament qualsevol bonificació en cas que l’entitat sigui local, les que no 
ho siguin no gaudiran de cap tipus de bonificació. 

 
 
4. Àrea de Joventut 
 
Preu públic “tastets d’oficis” 
 
Preu públic de 25,00 euros/alumne (IVA inclòs) “Tastes d’oficis” 
 
Preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la  revetlla de Can d’Any 
 
Preu d’entrada anticipada de la revetlla de cap d’any ...................................................... 5,00 euros 
Preu d’entrada taquilla de la revetlla de cap d’any ......................................................... 10,00 euros 
 
Preu públic concert de Carnaval 
 
Preu públic d’entrada al concert de Carnaval el dia 25 de febrer de 2017 al pavelló de can Noguera 
 ..................................................................................................................... 5,00 euros a la taquilla. 
 
Preu públic Parc de Nadal 
 
Menors de 12 anys .................................................................................................. Entrada gratuïta 
Adult 1 dia ........................................................................................................................ 2,00 euros 
Adult 3 dies ...................................................................................................................... 3,00 euros 
Abonament familiar 1 dia .................................................................................................. 3,00 euros 
Abonament familiar 3 dies ................................................................................................ 5,00 euros 
Grups (casals infantils, esplais, CRAES) ................................................................ Entrada gratuïta 
 
Preu públic Activitat Túnel de Terror 
 
Preu públic ....................................................................................................................... 1,00 euros 
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5. Àrea de Patrimoni 
 
Preu públic per la venda del llibre “Interpretació del Patrimoni. Com provocar pensaments, 
preguntes i significats” 
 
Import: .......................................................................................................... 23,00 euros, IVA inclòs 
 
Preu per la venda del llibre “Guia del Modernisme d’Estiueig a la Garriga” 
 
Import: ................................................................................................. 8,00 euros/unitat, IVA inclòs. 
 
 
Preu públic de les visites turístico-patrimonials de la Garriga 
 

1. Visites guiades i activitats 
a. Tarifa normal: ........................................................................................................ 4,50 euros 
b. Tarifa reduïda: ....................................................................................................... 3,00 euros 
c. Tarifa normal tiquet conjunt (Modernisme + refugi): .............................................. 7,00 euros 
d. Tarifa reduïda tiquet conjunt (Modernisme + refugi): ............................................ 4,50 euros 

 
 

2. Altres visites guiades 
a. Tarifa única visita comentada i taller pràctic: ........................................................ 5,00 euros 
b. Tarifa única joc de descoberta autoguiat: ............................................................. 5,00 euros 
c. Tarifa única tallers temàtics (en esdeveniments): ................................................. 3,00 euros 
d. Tarifa normal visita teatralitzada (1 personatge): .................................................. 8,00 euros 
e. Tarifa reduïda visita teatralitzada (1 personatge): ................................................. 3,00 euros 
f. Tarifa única visita teatralitzada (1 personatge) amb tast: .................................... 12,00 euros 
g. Tarifa normal visita guiada amb tast: .................................................................... 8,00 euros 
h. Tarifa reduïda visita guiada amb tast: ................................................................... 3,00 euros 

 
3. Lloguer GUIMO: ......................................................................................... 5,00 euros 
 
4. Visites concertades de grups hora/guia 

Preu hora/guia 1a hora: ......................................................................................... 66,55 euros 
Preu hora/guia 2a hora, i següents: ....................................................................... 48,40 euros 
Preu visita 1,5 hores: ............................................................................................. 90,75 euros 
Preu hora visites teatralitzades: ........................................................................... 115,00 euros 

 
5. Visites concertades per centres educatius 

Preu hora/guia 1a hora: ......................................................................................... 60,55 euros 
Preu hora/guia 2a hora, i següents: ....................................................................... 44,00 euros 
Preu visita 1,5 hores: ............................................................................................. 82,50 euros 
Taller-sortida (1,5 hores): ..................................................................................... 177,00 euros 
Taller-visita guiada (2 hores): .............................................................................. 195,00 euros 
Visita teatralitzada 1 personatge (1 hora): ........................................................... 105,00 euros 

 
6. Visites concertades per centres educatius de la Garriga 

Preu hora/guia 1a hora: ......................................................................................... 49,50 euros 
Preu hora/guia 2a hora, i següents: ....................................................................... 38,50 euros  
Preu visita 1,5 hores: ............................................................................................. 68,75 euros 
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Preu públic per la venda del llibre “La Garriga, Una història entre fogons. Receptes 
per parlar d’un poble” 
 
Import............. ................................................................................... 15,00 euros/unitat, IVA inclòs. 
 
Preu públic per als cursos de formació en Interpretació del Patrimoni 
 
Inscripció al curs: 
-Tarifa normal: ....................................................................................................... 60 euros/persona 
-Tarifa reduïda (estudiants i persones a l’atur): ..................................................... 40 euros/persona 
 
Preus privats de la venda de material de marxandatge del Centre de    Visitants: 
 
- Estoig serigrafiat amb bolígraf i llapis: ............................................................................ 5,00 euros 
- Imans: ............................................................................................................................ 2,00 euros 
- Tasses: .......................................................................................................................... 5,00 euros 
- Punts de llibre magnètics: .............................................................................................. 1,00 euros 
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Annex II. Organització i efectivitat dels cursos 
 

1. L'organització dels cursos es portarà a terme per les Regidories d'Ensenyament, Joventut 
o qualsevol altra Àrea Funcional de l'Ajuntament. 
 
2. Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació de cursos i activitats i les seves quotes 
corresponents. 
 
Tot això es publica als efectes previstos en l'article 49.2 i 70.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 
 
Annex III. Tarifació social 
 
Les tarifes reduïdes regulades en aquest annex s’aplicaran als alumnes, empadronats a la 
Garriga, sobre les quotes mensuals dels cursos anuals i sobre els monogràfics trimestrals 
de l’Escola municipal d’Educació. 
 
Beneficiaris 
 
Tindran al condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol3licitar la 
tarifa reduïda estiguin empadronades al municipi de la garriga i que la renda personal no 
superi els 369,02 € entenen per renda personal (RP): 
 
RP= (Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge) / Nombre de persones de la unitat 
familiar 
 
Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que conviuen al 
mateix domicili que la persona sol·licitant i tenen ingressos. 
 
Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el pagament 
d’una hipoteca fins a un màxim de 550,00 euros mensuals. 
 
El nombre de persones de la unitat familiar serà el nombre de persones que conviuen en el 
domicili. 
 
Sol·licituds 
 
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat 
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el 
nom de l’alumne/a matriculat/da a l’escola i el del seu pare/,mare o tutor/a, degudament 
emplenades, hauran d’anar acompanyades de a documentació acreditativa que justifiqui la 
concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar. 
 
Documentació a presentar 
 
a) Volant col·lectiu de la unitat familiar (certificat municipal de convivència) 
b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca 
c) Acreditació de la renda familiar mitjançant: 
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1. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior. En cas que no hagi obligació 
de fer-la, cal certificat de la vida laboral i un certificat d’empresa d’ingressos rebuts 
l’any anterior de tots els membres de la unitat familiar. 

2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no 
prestacions econòmiques i la quantia rebuda. 

 
Termini de presentació 
 
La sol·licitud de tarifa reduïda es podrà presentar en qualsevol moment del curs. 
 
Tramitació 
 
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes 
i les passarà a l’Àrea d’ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest 
annex. 
 
Valoració de la quantia de la reducció de la tarifa 
 

Renda persona mensual Percentatge reducció quotes 
Fins a 212,00 € mensuals/persona 30% de la quota 
Des de 212,01 € fins a 260,00 € mensuals/persona 20% de la quota 
Des de 260,01 € fins a 320,00 € mensuals/persona 10% de la quota 
Des de 320,01 € fins a 369,02 € mensuals/persona   5% de la quota 

 
 
Resolució i notificació 
 
La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i 
resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per 
escrit a les persones interessades. 
 
La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol3licitud al 
registre de les oficines municipals. 
 
 


