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Article 1. Principis Generals
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb
el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta
estableix el preu públic de la prestació de serveis o activitats de caire cultural o recreatiu
organitzats pel propi Ajuntament.

Article 2. Concepte
Consisteix en la inscripció, participació, visita o assistència als actes culturals i recreatius
concertats per l'Ajuntament que es detallen a l'article 6.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es benefcien
dels serveis prestat per aquest Ajuntament de caràcter cultura o recreatiu.

Article 4. Quantia
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. Activitats culturals: Teatre
Concepte

Tarifa

Comercial- professional:
- Entrada amb venda anticipada

12,00 €

- Entrada amb venda a taquilla

15,00 €

Professional:
- Entrada amb venda anticipada

12,00 €

- Entrada amb venda a taquilla

15,00 €

- Entrada Teatre professional (venda anticipada i/o taquilla) –obres excepcionals
amb un cost superior a 8.000 €

20,00 €
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- Entrada tarifa jove per a les persones de 12 a 30 anys ambdós inclosos (totes les obres T. Professional)

6,00 €

- Entrada per a les butaques de les dos últimes fles comprada abans de l’última setmana abans de l’obra

8,00 €

Amateur:
- Entrada amb venda anticipada

6,00 €

- Entrada amb venda a taquilla

7,00 €

Teatre familiar i infantil:
- Entrada amb venda anticipada

5,00 €

- Entrada amb venda a taquilla

6,00 €

Activitats culturals i lúdiques de petit format (sortides guiades, entrades activitats, etc)

5,00 €

Abonaments semestrals:
- Per cicle de teatre ( cinc obres)

72,10 €

- Per cicle de teatre ( sis obres)

77,25 €

- Cinema mut Festa Mercat

5,00 €

2. Activitats lúdiques infantils i juvenils: Setmana de la Infància i Joventut

Concepte

Tarifa

Entrada per tot el dia

4,00 €

Entrada per mig dia

3,00 €

Abonaments per totes les jornades

14,00 €

Tarifes amb carnet jove, carnet de família monoparental o carnet família nombrosa

Bonifcat amb un 50%

Entrada per tot el dia

2,00 €

Entrada per mig dia

1,50 €

Abonaments per totes les jornades

7,00 €
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3. Activitats educatives: Estades d'estiu

Concepte

Tarifa

Infants de 4 a 14 anys: jornada sencera

250,00 €

Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada

150,00 €

Infants de 4 a 14 anys que formen part de la mateixa unitat familiar, jornada sencera

200,00 €

Infants de 6 a 14 anys que formen part de la mateixa unitat familiar, mitja jornada

100,00 €

4. Activitats educatives: Delta Summer Camp

Concepte

Tarifa

- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera total durada (sense servei Bus)

300,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera quinzenalment (sense servei Bus)

160,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO jornada sencera una setmana (sense servei Bus)
- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera tota la dura estades –germà dels anteriors. (sense
servei Bus)
- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera quinzenalment–germà dels anteriors. (sense servei
Bus)
- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera una setmana–germà dels anteriors. (sense servei Bus)

80,00 €
250,00 €

120,00 €
65,00 €

Tarifes amb servei de Bus.
- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera tota la durada estades

260,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera quinzenalment

135,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO jornada sencera una setmana

70,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera tota la durada estades –germà dels anteriors.

216,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera quinzenalment–germà dels anteriors

112,00 €

- Infants de 1er primària a 4t ESO: jornada sencera una setmana–germà dels anteriors

58,00 €

5. Activitats educatives: Estades plus

Concepte

Tarifa

Infants de 4 a 14 anys: jornada sencera

120,00 €

Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada

70,00 €

Infants de 4 a 14 anys –germans dels anteriors-, jornada sencera

95,00 €

Infants de 6 a 14 anys –germans dels anteriors-, mitja jornada

50,00 €

4

Ordenança Reguladora núm. 51/2021
Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis
culturals i recreatius (versió 2)

6. Activitats educatives: Setmana blanca

Concepte

Tarifa

Infants de 4 a 14 anys: jornada sencera

0,00 €

Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada

0,00 €

Infants de 4 a 14 anys que formen part de la mateixa unitat familiar, jornada sencera

0,00 €

fants de 6 a 14 anys que formen part de la mateixa unitat familiar, mitja jornada

0,00 €

7. Activitats educatives: Cursos de monitors infantils

Concepte

Tarifa

Curs de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

260,00 €

Curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

200,00 €

Curs de monitor/a d’activitats de vetllador escolar

90,00 €

Curs de monitor/a de menjador escolar

90,00 €

Curs de monitor/a de ludoteca

90,00 €

Mòduls curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil:
a. Inscripció al mòdul 1: 40 hores lectives.

80,00 €

b. Inscripció al mòdul 2: 20 hores lectives.

40,00 €

c. Inscripció al mòdul 3: 40 hores lectives.

80,00 €

En aquest grup de tarifes s’aplicarà una bonifcació del 25% en aquelles persones que
disposin de carnet jove. La bonifcació s’aplicarà directament a la liquidació del preu
públic en el moment de la matrícula acreditant el carnet en vigor.
Cursos de fns a 8 hores de durada (preu per hora)

2,00 €

Cursos de més de 8 hores de durada (preu per hora)

1,50 €

8. Activitats Festes Majors

Concepte

Tarifa

Bandera d'Amposta

5,00 €
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Concepte

Tarifa

Venda de " taules"

100,00 €

Venda de “cadires” la unitat

20,00 €

Venda de «cadires» la unitat per un sol dia

3,00 €

Abonaments actuacions musicals

29,65 €

Entrada instal·lació municipal per esdeveniment festiu

2,00 €

Entrada instal·lació municipal per esdeveniment festiu o culturals, mesures especials

1,00 €

Entrada per a concerts -venda anticipada-

10,00 €

Entrada per a concerts -venda a taquilla-

12,00 €

Instal·lació carro a la plaça de bous, 1,5 x 2,5 metres

47,00 €

Instal·lació carro a la plaça de bous, 2 x 3 metres

81,00 €

Instal·lació llotja a la plaça de bous, 3 x 5 metres

182,00 €

Instal·lació llotja a la plaça de bous, 3 x 7 metres

264,00 €

Instal·lació llotja a la plaça de bous, 3 x 8 metres

319,00 €

Llicència d’ús privatiu col·locació barra Festes

300,00 €

Cessió de l’ús d’un escenari 6X8 més coberta de 15X10

(per cada dia de lloguer)

270,00 €

9. Activitats promoció turística i comercial

Concepte

Tarifa

Entrades a festes de caire turístic, gastronòmic o recreatiu

10,00 €

Degustació de vi (una unitat)

2,00 €

Botella de cava commemoració intercanvi de plaques de cava

7,00 €

Festa de la Carxofa, per taula

10,00 €

Festa de la Carxofa, degustació a la brasa i pa amb all i oli

5,00 €

Festa del Mercat a la Plaça, per taula

10,00 €

Festa del Mercat a la Plaça, per dos cadires

10,00 €

Visita guiada a Amposta:
- Nens de 0 a 5 anys

0,00 €

- Nens de 6 a 12 anys

2,00 €

- Majors de 12 anys

3,00 €

Visita guiada al Poble Nou:
- Nens de 0 a 5 anys

0,00 €

- Nens de 6 a 12 anys

1,00 €
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Concepte

Tarifa

- Majors de 12 anys

2,00 €

Expoclick. Un riu de clics:
- Per parada

150,00 €

10. Activitats frals

Concepte

Tarifa

Ocupació Fira: Bonifcacions per reserva/pagament anticipat expositors interiors. No acumulable
- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 d'agost
(Únicament aplicable per a estands interiors de 3 X 4)

15,00 %

- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 de setembre

10,00 %

- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 d'octubre

8,00 %

- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 de novembre

5,00 %

- Descompte a associacions i agrupacions amb conveni amb l'Ajuntament d'Amposta aplicable
sobre les tarifes de l'ocupació dels estands i vitrines del pavelló fral interior. Aquesta bonifcació
no és acumulable a les anteriors.

12,00 %

Ocupació espai interior per expositors:
- Estand per expositors espai “Ebre Events” (falta incloure l’iva)

273,00 €

- Estand artesans, petit comerç i nous emprenedors 3 X 2 (falta incloure l’iva) (no s’aplica cap
bonifcació per reserva/pagament anticipat ni per ser membre d’una associació o agrupació amb
conveni amb l’Ajuntament)

228,00 €

- Mig estand interior 2 X 3 (falta incloure l'iva). Mig mòdul (a partir d'un estand)

330,00 €

- Estand interior 4 X 3 (falta incloure l'iva). Un mòdul

455,00 €

- Estand interior 4 X 3 (falta incloure l'iva). Dos mòduls

800,00 €

- Estand interior 4 X 3 (falta incloure l'iva). Tres mòduls

1.050,00 €

- Estand interior 4 X 3 (falta incloure l'iva). Més de tres mòduls, per mòdul addicional

250,00 €

- Vitrina 1 X 1 (falta incloure l'iva).

228,00 €

- Bar interior Fira

950,00 €

- Entitats sense ànim de lucre (per estand – (falta incloure l’iva) (no s’aplica cap bonifcació per
reserva/pagament anticipat ni per ser membre d’una associació o agrupació amb conveni amb
l’Ajuntament)

136,36 €

Ocupació espai exterior per expositors:
- Vehicles nous/ocupació zona adjacent al Pavelló façana S. Juan Arbó – m2

3,95 €

- Vehicles d'ocasió/ocupació exterior del pavelló – m2

3,30 €

- Maquinària agrícola/ocupació zona adjacent al Pavelló façana Passeig Canal

3,00 €

- Lloguer de mobiliari: El preu del lloguer del mobiliari i elements a subministrar serà el preu
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resultant de la licitació realitzada per l'Ajuntament d'Amposta incrementada en un 10%
corresponent al cost de tramitació administrativa.

Article 5. Obligació de pagament
L’obligació de pagament d’aquest preu públic es produeix quan s’iniciï la prestació dels serveis o
activitats especifcades a l’article anterior, mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels
serveis enumerats a l’article anterior, o en el moment de la sol·licitud.

Article 6. Gestió i ingrés
El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar els
serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de l’autorització.

Article 7. Exempcions
La Junta de Govern Local, prèvia sol·licitud dels interessats, podrà concedir l’exempció de les
tarifes de preus estipulades per a Fira Amposta, sempre i quan es tracti d’organitzacions de caire
social sense fnalitat lucrativa.

Article 8. Bonifcacions
8.1. Excepcionalment i mitjançant informe motiva del Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Amposta derivat de la resolució d’un expedient administratiu, es podrà aplicar una
bonifcació de fns el 100% de les tarifes referents a l’assistència a les estades d’estiu quan tinguin
lloc aquells criteris que determinin que una família es trobi en situació o en imminent risc
d’exclusió social i l’assistència a les estades d’estiu dels infants i/o adolescents integrants
d’aquestes famílies resultin avantatjoses tant per a l’educació dels infants com per facilitar als
membres adults de la unitat familiar l’accés al mercat laboral.
8.2. Les entrades del Teatre (comercial-professional, professional i amateur), així com a les
entrades a festes de caire turístic, gastronòmic o recreatiu, organitzades per la Regidoria de
Cultura, gaudiran de les següents bonifcacions:
- un 10% als titulars del Club TR3SC i del Carnet de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
- un 20% als titulars del Carnet Jove, als pensionistes, a les famílies nombroses o monoparentals,
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als titulars del Carnet d’Estudiant, als titulars del Carnet de l’ACET (Associació d’Escoles de Teatre
de Catalunya) i als socis d’Òmnium Cultural.
Per tal de poder obtenir aquestes bonifcacions, els posseïdors d’aquests carnets i els jubilats hauran
d’acreditar-ho conjuntament amb el seu DNI/Passaport/permís de residència o altre document ofcial
d’identifcació personal en el moment d’adquirir la entrada a l’espectacle. El descompte és a títol
persona i no es podrà gaudir de la bonifcació per més d’una entrada i espectacle.

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.

Article 10. Delegació per a la modifcació
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les facultats
de la potestat de modifcar aquest preu públic.

Article 11. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determini l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició fnal
Aquesta Ordenança reguladora, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 20 de
setembre de 2013, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació al BOP número
225 de data 30 de setembre de 2013, i modifcada per acord de la JGL en sessió del 5 de Juliol de 2021.
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