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PREU PÚBLIC PER ENTRADES AL TEATRE MUNICIPAL
Import
1.-Espectacles adreçats al públic familiar
Tipus A Familiar: Entrada
6,00 €
Tipus A Familiar: Entrada bonificada:
5,00 €
Tipus A Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
10,00 €
Tipus B Familiar: Entrada
8,00 €
Tipus B Familiar: Entrada bonificada:
7,00 €
Tipus B Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
16,00 €
2.-Espectacles adreçats a tots els públics
Tipus A Tot Públic: Entrada
12,00 €
Tipus A Tot Públic: Entrada bonificada:
10,00 €
Tipus A Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
25,00 €
Tipus B Tot Públic: Entrada
15,00 €
Tipus B Tot Públic: Entrada bonificada:
13,00 €
Tipus B Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
30,00 €
Tipus C Tot Públic: Entrada
20,00 €
Tipus C Tot Públic: Entrada bonificada:
18,00 €
Tipus C Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
45,00 €
Espectacles bonificats en calendari oficial de festius
4,00 €
Als efectes dels preus d’aquest epígraf, gaudeixen d’entrada bonificada:
- Majors de 65 anys
- Persones en situació d’atur.
- Menors de 12 anys i estudiants que cursin ensenyaments reglats.
- Titular de carnet de biblioteques públiques de Catalunya

Data 4-11-2021

Segon.- ESTABLIR el preu públic per entrada als espectacles del Teatre municipal de
Canet de Mar, amb efectes des de l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança
general reguladora de preus públics, i amb els següents imports:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer.- AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local , per acord de 4
de juliol de 2019, quant a l’aprovació dels preus públics, als efectes únics i exclusius de la
tramitació del present expedient.

B

En compliment del que disposen l’article 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
procediment administració comú de les administracions públiques, i els articles 49 i 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament de
Canet de Mar, en sessió ordinària de 28 d’octubre de 2021, va aprovar adoptar els següents
acords:

https://bop.diba.cat

A

ANUNCI

-

Membres de família nombrosa i/o monoparental
Reserva prèvia i reserva de grups superiors a 10 persones




Ordenança general reguladora de preus públics
Ordenança reguladora dels preus públics per serveis de l’escola bressol
municipal.

Sisè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional de
modificació d’ordenances durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de la modificació d’ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Els acords definitius de la modificació d’ordenances, així com el seu text íntegre, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor un cop
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, havent-se també d’anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència al Butlletí oficial de la província en què s’hagi publicat el text íntegre.
Setè.- COMUNICAR el present acord a l’administració de l’Estat i de la Comunitat
Autònoma.
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Cinquè.- APROVAR inicialment la modificació de les següents ordenances reguladores de
preus públics, segons annex a la resolució.

Data 4-11-2021

PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ESPORTS
/…/
3.- Reduccions aplicables sobre els preus per ús de les instal·lacions
esportives municipals
Entitats inscrites al Registre municipal d’entitats i al Consell Català de Gratuïtat
l’Esport per entrenaments i activitats pròpies de la pràctica esportiva
Centres educatius de Canet de Mar per activitats esportives pròpies del Gratuïtat
programa lectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quart.- MODIFICAR el preu públic per utilització d’instal·lacions esportives, amb efectes des
de l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics,
amb el següent import:

B

PREU PÚBLIC SORTIDES A LA GRANJA DELS ALUMNES DE Import
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Per alumne i activitat (inclou activitat i transport en autocar)
25,00€

A

Tercer.- ESTABLIR el preu públic per sortides a la Granja dels alumnes de l’Escola Bressol
municipal, amb efectes des de l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança
reguladora del preu públic per serveis de l’Escola bressol, amb el següent import:

ANNEX I.- MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES REGULADORES DE PREUS
PÚBLICS I LLURS ANNEXOS

A

I.- Modificacions de l’ordenança reguladora dels preus públics per serveis de l’escola
bressol municipal

13,81 €
27,63 €
1,89 €
3,78 €
6,81 €
8,38 €
0,66 €
0,84 €
75,00 €
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(1)Els preus públics pels serveis d’escolaritat a mitja jornada, aprovats per la Junta de
Govern Local en sessió de data de 4 de juny de 2020 i publicats al Butlletí Oficial de la
Província de data 8 de juny de 2020, únicament seran d’aplicació en el supòsit que les
instruccions dictades per les autoritats educatives quant a la prestació del servei no permetin
la seva realització en horari de matí i tarda. En el cas que no operin restriccions a l’horari
d’obertura, s’aplicarà sempre i en tot cas la quota d’escolaritat a jornada complerta.”
II.- Modificacions de l’ordenança general reguladora de preus públics
Primera.- Es modifica l’annex de quotes, per afegir un nou epígraf VIII Teatre municipal
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Import
165,00 €
123,75 €
148,50 €

B

ANNEX. QUOTES DEL PREU PÚBLIC
1.-Servei d’escolaritat
1.A. Modalitat jornada completa (matí i tarda)
Quota ordinària. Per alumne i mes
Quota 2 o més germans al centre. Per alumne i mes.
Quota membre de família nombrosa o monoparental. Per alumne i mes
1.B.- Modalitat mitja jornada (només matins) (1)
Quota ordinària. Per alumne i mes
Quota 2 o més germans al centre. Per alumne i mes.
Quota membre de família nombrosa o monoparental. Per alumne i mes
2.-Serveis complementaris d’acollida
½ hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual
1 hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual
½ hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.
1 hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.
3.- Quota servei menjador
Menú diari i monitoratge. Usuari fix
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic
Berenar fix
Berenar esporàdic
4.- Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en autocar).
5.- Sortides a la granja
Per alumne i activitat (inclou activitat i transport en autocar)

Data 4-11-2021

“

https://bop.diba.cat

Única.- Es modifica l’annex de quotes, que queda redactat de la manera següent:
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IV.
ÀREA D’ESPORTS
IV.1 Camp de futbol
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:
Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora)
IV.1.2 En horaris que signifiqui fora de la jornada dels vigilants i
impliqui realitzar hores extres:
Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol-7, amb il·luminació (€/hora)

60,00 €
74,00 €
30,00 €
37,00 €

120,00 €
148,00 €
90,00 €
111,00 €
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Segona.- Es modifica l’annex de quotes, pel que fa referència a l’epígraf IV, que queda
redactat de la següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.-

ENTRADES AL TEATRE MUNICIPAL
Import
Espectacles adreçats al públic familiar
Tipus A Familiar: Entrada
6,00 €
Tipus A Familiar: Entrada bonificada:
5,00 €
Tipus A Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
10,00 €
Tipus B Familiar: Entrada
8,00 €
Tipus B Familiar: Entrada bonificada:
7,00 €
Tipus B Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
16,00 €
Espectacles adreçats a tots els públics
Tipus A Tot Públic: Entrada
12,00 €
Tipus A Tot Públic: Entrada bonificada:
10,00 €
Tipus A Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
25,00 €
Tipus B Tot Públic: Entrada
15,00 €
Tipus B Tot Públic: Entrada bonificada:
13,00 €
Tipus B Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
30,00 €
Tipus C Tot Públic: Entrada
20,00 €
Tipus C Tot Públic: Entrada bonificada:
18,00 €
Tipus C Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
45,00 €
Espectacles bonificats en calendari oficial de festius
4,00 €
Als efectes dels preus d’aquest epígraf, gaudeixen d’entrada
bonificada:
- Majors de 65 anys
- Persones en situació d’atur.
- Menors de 12 anys i estudiants que cursin ensenyaments
reglats.
- Titular de carnet de biblioteques públiques de Catalunya
- Membres de família nombrosa i/o monoparental
- Reserva prèvia i reserva de grups superiors a 10 persones

B

VIII
1.-

360,00 €

Gratuïtat

“
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-11-2021

A Canet de Mar, a 29 d’octubre de 2021.
Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa
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Gratuïtat
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25,49 €
195,38 €
1,45 €

A

360,00 €
14,00 €
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IV.
ÀREA D’ESPORTS
IV.1.3 Per lloguers del camp municipal, quan el lloguer impliqui una
jornada complerta (mínim 6 h. al dia):
-Sense il·luminació (€/dia)
-Amb il·luminació
a.-Part fixa (€/dia)
b.-Part variable (€/hora d’il·luminació)
IV.2 Altres instal·lacions
Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista hoquei
Fiança pel lloguer del pavelló
Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal
IV.3
Reduccions aplicables als preus públics dels epígrafs IV.1 I IV.2
Entitats esportives inscrites al Registre municipal d’entitats per la
realització d’activitats no lucratives
Centres educatius d’infantil i primària i Instituts d’Ensenyament
Secundari de Canet de Mar per la realització d’activitats no
lucratives

