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Ordenança fiscal núm 28 
 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’SMARTCENTRE DE 
SANTA BÀRBARA 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 

 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i 
per l’article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, de 2 d’abril de 1985, 
i de conformitat amb el que disposa l’article 122.2 (modificat per la disposició addicional 5a de 
la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals de 
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic) i en relació amb els articles 
del 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara té la voluntat d’establir els preus públics per a la prestació dels 
serveis de l’Smartcentre de Santa Bàrbara. 

 
Són objecte d’aquesta exacció: 

 
a) La impressió de documents i fotocòpies. 
b) La utilització de maquinari 
c) La cessió de sales i espais 
d) La utilització de la connexió a Internet 
e) La formació 
f) Impressió objectes 3D 
g) Gravat làser 

 
Article 2. Fet imposable. 

 
El fet imposable està determinat per la realització de l’activitat que tingui la prestació dels 
serveis enumerats a l’article 1. 

 
Article 3. Subjecte passiu 

 
El fet imposable està determinat per la realització de l’activitat que tingui per objecte la 
prestació dels serveis enumerats a l’article 1. 

 
Article 4. Responsables 

 
Seran responsables solidàriament i subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu, les persones físiques i jurídiques en els supòsits i amb l’abast que assenyalen els 
articles 38, 39 i 40 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Quota tributaria 

 
L’obligació tributària i l’acreditació del preu públic corresponent, es produeix quan, a 
instància del subjecte passiu, se sol·licita la prestació del servei. 
. Es pren com a base per determinar la quota tributària: 

 
1. En les impressions, la seva mida i el nombre de colors. 
2. En la cessió de sales i utilització de maquinari, els costos de cessió i amortització 
d’equips. 
3. En la utilització de la connexió a Internet el cost del servei 
4. En la formació els costos d’organització de l’activitat 
5. En la impressió 3D, els costos de material, el temps de la impressió i amortització de les 

impressores. 
6. En el gravat làser, el temps del gravat i amortització de la màquina làser 
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Ordenança fiscal núm 28 

 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’SMARTCENTRE DE 

SANTA BÀRBARA 
 

Article 6.Tarifa 
 

Els preus públics que s’estableixen per a la prestació dels serveis són els següents: 
 

Concepte Import (€) 
Zona Internet d'accés públic. Smartcentre. Gratuït 
Zona Internet d'accés públic. Smartcentre-usuaris. Els primers 30 
minuts/diaris gratuïts; a partir fracció 30 minuts 1€/hora 

Impressió/Fotocòpia B/N paper normal DIN-A4 0,10€ 
Impressió/Fotocòpia color paper normal DIN-A4 0,20€ 
Impressió/Fotocòpia B/N paper normal DIN-A3 0,50€ 
Impressió/Fotocòpia color paper normal DIN-A3 1,00€ 
Escaneig d’un full 0,20€ 
Escaneig a partir de 5 fulls 1,00€ 
Curs formació Smartcentre d’octubre a maig 50€/curs 
Curs fora de l’horari de l’Smartcentre o impartit per professorat extern 2€/hora 
Formació ACTIC 50€/curs 40 hora 
Coworking. Ús instal·lacions i equipament per hores 1,00€/hora 
Coworking. Ús instal·lacions i equipament 1 mes (mitja jornada) 50,00€/mes 
Coworking. Ús instal·lacions, equipament 1 mes (jornada sencera) 75,00€/mes 
Impressió objectes 3D. Material PLA 1 €/hora 
Gravat làser. Temps màxim de gravat per objecte 1 hora 2 €/unitat 

 
El Coworking inclou: utilització de l’espai Coworking i del seu equipament, accés preferent 
als ordinadors, línies d’alta capacitat, temps il·limitat dins l’horari d’oficina. 

 
 

Disposició final 
 

Aquesta ordenança serà aplicable a partir de dia 1 de gener de 2004 i mantindrà la seva 
vigència mentre no s’aprovi la modificació o derogació expressa. 

 
 

DILIGÈNCIA 
 

Per fer constar que la presenta ordenança fiscal que consta de 11 articles, ha estat modificada 
per l’acord provisional del ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16 d’octubre de 
2006. Així mateix, es fa constar que elevat l’acord a definitiu de forma automàtica, el text 
íntegre de les modificacions ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 282     
de data 11 de desembre de 2006. Finalment, es fa constar que el text reproduït és el de 
l’Ordenança vigent, amb la incorporació de les diferents modificacions aprovades. 
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Acord Plenari 
de modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
número 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Número 

10-10-2007 17-10-2007 241 17-10-2007 17-10-2007 280 
08-10-2009 20-10-2009 240 08-10-2009 17-12-2009 289 
27-09-2011 06-10-2011 231 27-09-2011 23-11-2011 270 
30-10-2014 07-11-2014 256 30-10-2014 20-12-2014 291 
04-10-2018 10-10-2018 195 04-10-2018 18-12-2018 241 
21-10-2019 31-10-2019 CVE2019-09689 21-10-2019 23-12-2019 CVE2019-11601 
27-10-2022      
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