
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE 

CULTURA I JOVENTUT 
DE L'AJUNTAMENT DE MANISES

Article 1r.- Concepte

De  conformitat  amb  allò  previst  en  l'article  41  del  Reial  Decret  Legislatiu  
2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  
de  les  Hisendes  Locals,  este   Ajuntament  establix  els  preus  públics  per  
prestació  dels  serveis  de  caràcter  cultural  o  de  temps  lliure  i  la  utilització  de  les  
instal·lacions que es regiran per la present ordenança. 

Article 2n.- Obligats al pagament 

Estan  obligats  al  pagament  d'este   preu  públic  els  qui  es  beneficien  dels  
serveis  i/o  utilitzen  les  instal·lacions  que  s'inclouen  en  la  tarifa  dels  preus  
públics regulats en la present ordenança. 

Article 3r.- Concepte i tarifes

La  quantia  dels  preus  públics  es  determinarà  per  l'aplicació  de  les  
següents tarifes: 

1.- INFORMÀTICA 

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT

1.1 Còpia impressora en blanc i  negre 0,15 €
1.2 Còpia impressora en color 0,50 €

2.-TALLERS I CURSOS

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT IMPORT REDUÏT

2.1 Matrícula 7,00 € 6,00 €

a) Mensualitat tallers d'interés sociocultural 

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT IMPORT REDUÏT

2.1 Taller fins a 1 hora   (setmanals) 18,00 € 16,50 €
2.2 Taller fins a 2 hores (setmanals) 19,00 € 17,50 €
2.3 Taller fins a 3 hores (setmanals) 20,00 € 18,50 €
2.4 Taller fins a 4 hores (setmanals) 21,00 € 19,50 €
2.5 Taller fins a 5 hores (setmanals) 22,00 € 20,50 €
2.6 Taller fins a 6 hores (setmanals) 23,00 € 21,50 €



b)   Mensualitat tallers d'especial interés sociocultural   

c)   Sobre els preus anteriors operaran els següents descomptes:   

• Si dos membres d'una unitat familiar estan matriculats en qualsevol dels cursos o tallers oferits, el
20%. 

• Si tres o més membres d'una unitat familiar estan matriculats en qualsevol dels cursos o tallers
oferits, el 35%. 

Els descomptes s'apliquen: 

1. En el cas de dos membres, el descompte s'aplicarà a l'assistent al taller o curs de menor preu.

2. En cas de tres o més membres, el segon gaudirà d'un descompte del 20%, i a partir del tercer d'un
35%, que s'aplicarà sempre sobre el taller o curs de menor preu.

No procedirà la devolució de l'import de la matrícula quan la no prestació del servei no siga
imputable a l'Ajuntament.

3.-ENTRADES AUDITORI GERMANIES

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
IMPORT
REDUÏT

3.1 Localitat cine 4,00 € 3,00 €
3.2 Localitat cine digital d'estrena 5,00 €
3.3 Localitat teatre 2a 7,50€ 6,50 €
3.4 Localitat dansa especial PLATEA 10,00 €
3.5 Localitat teatre especial PLATEA 12,00 €
3.6 Localitat teatre 1a anfiteatre 12,00 € 10,00 €
3.7 Localitat teatre 1a platea 15,00 € 12,00 €

3.8
Localitat teatre 1a anfiteatre grups -mínim  
15 persones-

10,00 €

3.9
Localitat teatre 1a platea grups (mínim 15
persones)

12,00 €

3.10 Localitat teatre familar 3,00 €
3.11 Localitat teatre familiar (per a 4 persones) 10,00 €

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
IMPORT
REDUÏT

2.7 Taller fins a 1 hora (setmanals) 9,00 € 8,00 €
2.8 Taller fins a 2 hores (setmanals) 10,00 € 9,00 €
2.9 Taller fins a 3 hores (setmanals) 12,00 € 11,00 €
2.10 Taller fins a 4 hores (setmanals) 12,00 € 11,00 €
2.11 Taller fins a 5 hores (setmanals) 14,00 €  13,00 €
2.12 Taller fins a 6 hores (setmanals) 15,00 € 14,00 €



3.12 Localitat teatre familiar PLATEA 6,00 €

3.13
Localitat activitat d'especial interès soci-
cultural de 1a 5,00 €

3.14
Localitat activitat de'special  interès  soci-
cultural de 2a

3,00 €

3.15
Localitat activitat d'especial  interès soci-
cultural de 3a

2,00 €

3.16
Localitat activitat  d'especial  interès  soci-
cultural de 4a

1,00 €

4.-PUBLICITAT EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

4.1.- EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL

A.-Falques publicitàries

EPÍGRAF DURACIÓ IMPORT PER RADIACIÓ
4.1.1 15 segons 2,00 €
4.1.2 20 segons 3,00 €
4.1.3 30 segons 4,20 €

Sobre estes tarifes s'aplicaran els descomptes següents:

NOMBRE DE FALQUES (*) DESCOMPTE
Entre 30 i 89 10%
Entre 90 i 179 20%

Entre 180 i 359 30%
Més de 360 50%

(*) Referits al nombre de falques contractades, independentment del període en què s'emeten.

B.- Utilització de l'estudi per a producció

EPÍGRAF TEMPS D'UTILITZACIÓ IMPORT
4.1.4 Una hora 15,00 €
4.1.5 Hora i mitja 20,00 €

C.- Patrocinis publicitaris

El cost  d'un espai  patrocinat es determina per la duració de la radiació de l'espai,  el  nombre de
repeticions i pel nombre de comentaris del locutor:



EPÍGRAF ESPAI IMPORT

4.1.6
Espai de 15 minuts, en el que s'inclouen 1 falca de 30 segons,
radiada 3 vegades i 2 comentaris del locutor en directe.

18,00€

4.1.7
Espai de 30 minuts, en el que s'inclouen 1 falca de 30 segons,
radiada 6 vegades i 4 comentaris del locutor en directe.

30,00€

4.1.8
Espai de 60 minuts, en el que s'inclouen 1 falca de 30 segons,
radiada 10 vegades i 8 comentaris del locutor en directe.

45,10€

Sobre aquestes tarifes se aplicaran els següents descomptes:

DURADA DEL PATROCINI DESCOMPTE

Patrocinis de 3 mesos o més 10 %

Condicions de contractació d'un espai patrocinat:

• El contracte mínim sera d'un mes (4 espais, un per setmana)
• El contingut de l'espai pot ser proposat i modificat pel client que contracte el patrocini.
• La selecció dels locutors que elaboren i radien l'espai és decisió exclusiva de l'emissora.

D.- Promocion  s   especial  s  

OFERTA DESCRIPCIÓ

Benvinguda (nous  clients,  només  aplicable  al
primer contracte)

A la contractació d'un mínim de 40 falques, gratuïtat
de 20 falques de 15”

4.2.- PREMSA ESCRITA

A.- Portada

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
4.2.1 1 mòdul 43,00 € 
4.2.2 2 mòduls 85,00 €
4.2.3 3 mòduls 109,00 €

B.- Interior portada

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
4.2.4 1 mòdul 31,00 €
4.2.5 2 mòduls 61,00 €
4.2.6 3 mòduls 79,00 €
4.2.7 Pàgina sencera 170,00 €
4.2.8 Mitja pàgina 90,00 €



C.- Pàgines interiors

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
4.2.9 1 mòdul 25,00 €

4.2.10 2 mòduls 50,00 €
4.2.11 3 mòduls 65,00 €
4.2.12 Pàgina sencera 125,00 €
4.2.13 Mitja pàgina 80,00 €

D.- Contraportada

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
4.2.14 1 mòdul 37,00 €
4.2.15 2 mòduls 74,00 €
4.2.16 3 mòduls 97,00 €
4.2.17 Pàgina sencera 200,00 €
4.2.18 Mitja pàgina 100,00 €

E.- Interior contraportada

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
4.2.19 1 mòdul 31,00 €
4.2.20 2 mòduls 61,00 €
4.2.21 3 mòduls 79,00 €
4.2.22 Pàgina sencera 170,00 €
4.2.23 Mitja pàgina 90,00 €

 
El disseny d'estos espais correrà sempre per compte del client.

4.3.- PUBLICITAT EN ESDEVENIMENTS I PROJECCIONS

La publicitat s'inserirà en format d'imatge, bé sobre una pantalla de cine, una pancarta, un cartell
publicitari o qualsevol altre format que l'Ajuntament crega oportú per a cada esdeveniment.

En les projeccions, la publicitat s'inserirà abans de l'inici de la pel·lícula.

L'anunciant determinarà l'esdeveniment o projecció on desitja inserir la seua publicitat, així com el
disseny,  d'acord amb la disponibilitat i relació d'esdeveniments i projeccions  oferits per l'Ajuntament.

A.- Publicitat per a exhibició pantalla cine estiu

EPÍGRAF NÚM. DE PROJECCIONS IMPORT PER PROJECCIÓ
4.3.1 1 100,00€
4.3.2 2 90,00€
4.3.3 3 o més 75,00€



B.- Publicitat per a exhibició pantalla cine en Auditori Germanies

EPÍGRAF NÚM. DE PROJECCIONS IMPORT PER PROJECCIÓ
4.3.4 1 50,00€
4.3.5 2 40,00€
4.3.6 3 o més 30,00€

 C.- Publicitat per a patrocini sessions cine en Auditori Germanies

EPÍGRAF
NÚM. DE PASSES DE PEL·LÍCULA

PATROCINADA
IMPORT PER PASSE

4.3.7 1 50,00€
4.3.8 2 40,00€
4.3.9 3 o més 30,00€

D.- Publicitat per a patrocini esdeveniments
 

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT

4.3.10 Opció HONOR 300 €

4.3.11 Opció PLATINUM 250 €

4.3.12 Opció OR 200 €

4.3.13 Opció PLATA 150 €

4.3.14 Opció BRONZE 100 €

4.3.15 Opció ESTÀNDARD 60 €

5.- ACTIVITATS JOVENTUT

Inscripció anual en  centres juvenils i Ludoteca Municipal,  5,00€ /any per usuari@.

Les inscripcions es recaptaran durant els mesos de setembre i octubre de cada any.

6.-UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

1.- La utilització de les instal·lacions municipals per a actes públics organitzats per entitats públiques
o privades o particulars, comportarà el pagament del corresponent preu públic.

2.- La utilització estarà condicionada a l'ingrés previ de l'import assenyalat en la tarifa 6.3 de l'apartat
4 d'este article, que haurà d'ingressar-se per mitjà d'autoliquidació amb anterioritat a la utilització de les
instal·lacions.



3.- En tot cas, l'entitat pública, privada o el particular que realitze la sol·licitud, haurà d'acreditar la
capacitat legal per a organitzar l'acte, i, si és el cas, l'autorització  governativa per al mateix.

4.- La tarifa a aplicar per la utilització de les instal·lacions serà la següent:

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT
6.1 Manteniment equips llums i so   65,00€ /actuació
6.2 Neteja extraordinària   45,00€ /actuació
6.3 Cessió instal·lació 500,00€ /dia
6.4 Cessió d'instal·lacions amb caràcter soci-cultural 250,00€/ dia
6.5 Tècnic de so   28,01€ /hora
6.6 Personal auxiliar   19,48€ /hora

5.- La cessió de les sales d'assaig estarà subjecta a la prestació d'una fiança de 100 €, que es tornarà a
la finalització del període de cessió, prèvia comprovació que els locals es tornen en les mateixes condicions
en què es van cedir.

Article 4t.- Normes d'aplicació de les tarifes

1.- La matrícula en els tallers i cursos, i la inscripció anual a centres juvenils i Ludoteca Municipal
s'abonarà per mitjà d'autoliquidació, el pagament de la qual es justificarà al realitzar la matrícula o inscripció,
i no es podrà assistir al curs o utilitzar els serveis de joventut sense que conste el seu pagament. 

2.- La mensualitat de tallers i cursos s'abonarà per mitjà de rebuts periòdics, i és obligatori el seu
pagament per mitjà de domiciliació bancària.

3.- El preu públic per publicitat en mitjans de comunicació se satisfarà:

• Quan es tracte d'un pagament únic, per mitjà d'autoliquidació en model que facilitaran els serveis
municipals, a satisfer en el moment de contractació de la publicitat.

• Quan es tracte de publicitat la contractació de la qual comprenga més d'un mes, en pagaments
mensuals, i serà obligatori el seu abonament per mitjà de domiciliació bancària.

4.- La tarifa exigible per la cessió de local per a la celebració de bodes serà la corresponent a l'import
per tres hores  de personal  auxiliar,  assenyalat  en la  tarifa  número 6.5 de l'article  3r.  L'esmentat  import
s'exigirà per mitjà d'autoliquidació que haurà de satisfer-se amb anterioritat a la celebració de l'esdeveniment.

5.- El preu corresponent a la cessió de locals per a la resta d'esdeveniments s'exigirà per mitjà de
liquidació, amb un informe previ dels serveis culturals en què es facen constar  els imports a aplicar d'entre
els relacionats en el punt 6 apartat 4 de l'article 3r. De l'import resultant es deduirà l'ingrés previ a què es
referix l'article 3r punt 6 apartat 2 de la present Ordenança.

6.- Els preus reduïts s'aplicaran als obligats al pagament, empadronats a Manises, que estiguen en
possessió d'un dels següents carnets:

• Carnet de família nombrosa 
• Carnet Jove i Carnet + 26. 
• Targeta Platinum de l'Ajuntament de Manises. 



7.- L'Ajuntament podrà acordar la cessió gratuïta de les instal·lacions culturals,  en el cas d'actes
públics organitzats per associacions o col·lectius del municipi que es consideren d'interés sociocultural. 

8.-  La  qualificació  d'interés  sociocultural,  o  d'especial  interés  sociocultural,  serà  atorgada  per
resolució d'Alcaldia. 

Article 5é.- Obligació al pagament 

1.- L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia o sol·licita la prestació del servei o
s'atorgue l'autorització per a la utilització de les instal·lacions. 

2.- Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament del preu de la prestació del servei o el dret a
la  utilització  de  les  instal·lacions,  no  es  preste  o  desenvolupe,  procedirà  la  devolució  de  l'import
corresponent. 

3.-  En el  cas del  preu públic per prestació dels serveis docents de tallers o cursos,  es reportarà
l'obligació de pagament, mentre que no es faça la corresponent renúncia o baixa a la prestació d'estos serveis.
Les baixes sol·licitades tindran efecte a partir del mes següent al de la seua presentació. 

DISPOSICIÓ FINAL.-La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació del Ple de
l'Ajuntament, i començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació del text íntegre de la mateixa en el Butlletí
Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

Aprovació:
Provisional: Acord  Ple              de 23 d'octubre de 2013
Definitiva i text íntegre: BOP nº 299 de 17 de desembre de 2013

Modificacions: 
Provisional: Acord  Ple              de 28 abril de 2016
Definitiva i text íntegre: BOP nº 128 de 5 de juliol de 2016
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