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Divendres, 13 d'abril de 2012

ALTRES ENTITATS

Consorci de la Colònia Güell

EDICTE

No havent-se presentat cap reclamació contra l’acord de la Junta de Govern pres en sessió ordinària el dia 18 de gener 
de 2012 pel qual s’aprovava  inicialment la modificació de l’Ordenança per a la visita, captació d’imatges, ús de l’espai de 
l’església i dels terrenys administrats pel consorci de la Colònia Güell i venda de publicacions, es considera elevat a definitiu 
l’acord amb el que s’estableix  a l’art. 17 apartats 1) i 2) 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, i en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local, i es procedeix a la publicació del text íntegre d’aquesta ordenança amb la modificació integrada:

ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS 2012

“PREU  PÚBLIC  PER  LA  CAPTACIÓ  D’IMATGES  I  ÚS  DE  L’ESPAI  DE  L’ESGLÉSIA  I  DELS  TERRENYS 
ADMINISTRATS PEL CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL

Article 1er. Concepte

De conformitat amb el que es preveu amb l’article 117, en relació amb l’article 41.b), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consorci estableix el preu públic per a la captació d’imatges, 
ús de l’espai de l’església i dels terrenys administrats pel Consorci de la Colònia Güell.

Article 2on. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques que captin 
imatges o utilitzin l’espai  del  recinte de l’església de la Colònia Güell  amb finalitats diferents a la visita o activitats 
religioses.

Article 3er. Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l’annex, per a  
cada un dels diferents usos i activitats.

Article 4t. Obligació de pagament

1.-  L’obligació de pagament del preu públic regulat  en aquesta ordenança neix des del moment en què es realitzi 
qualsevol dels usos o activitats especificades l’article anterior.

2.- El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de la contractació de l’activitat o ús. En cada cas es 
formalitzarà un protocol específic en el qual es faran constar les dades de l’interessat, l’objecte, la finalitat, l’import del  
preu públic a abonar, les condicions que s’estableixen, la responsabilitat per possibles danys, els costos suplementaris 
que comporti l’activitat, la forma per dirimir divergències futures, així com tot allò que en cada cas el Consorci de la 
Colònia Güell consideri convenient fer constar.

Article 5è. Exempcions del pagament

1.- El Consorci de la Colònia Güell podrà eximir del pagament o efectuar descomptes, prèvia sol·licitud, en referència a 
la captació d’imatges i l’ús de l’espai de l’església o dels terrenys que administra en el cas d’usos acadèmics, culturals, 
esportius i socials per part d’entitats sense finalitat de lucre i administracions públiques. Específicament estan exemptes 
les entitats sense finalitat de lucre del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

2.- Està  exempta  del  pagament  la  captació  d’imatges,  la  finalitat  de  les quals  comporti  la  difusió  no lucrativa del  
patrimoni cultural de l’església o de la Colònia Güell. S’inclouen en aquest apartat les imatges destinades a mitjans 
d’informació escrits o audiovisuals de caràcter general, així com les destinades a activitats o productes que comportin 
una notòria promoció de la imatge i el turisme cultural a la Colònia Güell.
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L’exempció de pagament del preu públic no exclou necessàriament el pagament del preu públic previst per ocupació en 
exclusiva d’espai dins l’horari de visites o la captació d’imatges fora d’aquest horari.

3.- En el cas que la captació d’imatges o l’activitat que es realitzi dins l’horari de visites hagi  de comportar una alteració 
notòria de la qualitat de la visita per part dels visitants que hi coincideixin en aquell moment, previ acord del Consorci 
amb  l’empresa  concessionària  del  servei  de  visites,  s’exigirà  al  subjecte  peticionari  l’abonament  complementari  a 
l’empresa concessionària de la compensació econòmica per la restricció de les visites.

4.- El  dret  a  la captació d’imatges generat  per l’abonament del  preu públic corresponent  no és aplicable durant  la 
celebració d’actes litúrgics o d’altre tipus per part de la parròquia del Sagrat Cor dins l’església.

5.- Per al cas de totes les activitats descrites, els imports assenyalats no comprenen les despeses que es puguin causar 
per vigilància complementària, assistència tècnica, neteja o altres,  especialment quan hi concorri  la nocturnitat dels 
actes o treballs, les quals aniran a càrrec del sol·licitant, segons detall que els serà presentat en el protocol ad hoc.

6.- L’existència d’un preu públic no exclou que el Consorci de la Colònia Güell pugui denegar peticions de captació 
d’imatges o d’ús de l’espai per raons de manca d’idoneïtat de la petició respecte del lloc, riscos que es puguin derivar, 
impossibilitat de disposar dels serveis necessaris, alteracions en el funcionament de les visites o de l’activitat religiosa, 
presumpció de comportaments irresponsables, etc.

ANNEX DE TARIFES

Preu públic per la captació d’imatges i  ús de l’espai de l’església i dels terrenys administrats pel Consorci de la Colònia  
Güell.

1.- CAPTACIÓ D’IMATGES DE L’ESGLÉSIA DINS EL RECINTE

1.1.- Fotografies a mà alçada amb o sense flash i sense focus: lliure.

1.2.- Fotografies amb trípode i/o focus a  l’interior i/o exterior de l’església per a ús particular: 10 EUR/sessió.

1.3.- Fotografies amb trípode i/o focus a l’interior i/o exterior de l’església per a ser publicades: 175 EUR/sessió.

1.4.- Fotografies amb trípode i/o focus a l’interior i/o exterior de l’església per a ús publicitari determinat: 50 EUR/sessió.

1.5.- Enregistraments de vídeo o filmacions a mà alçada i sense focus  a l’interior i/o exterior de l’església: lliure.

1.6.- Enregistraments de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus a l’interior i/o exterior de l’església per a ús particular: 
30 EUR/sessió.

1.7.- Enregistraments de vídeo o filmacions amb trípode  i/o focus a l’interior i/o exterior de l’església per a usos no 
particulars i no publicitaris: 175 EUR/sessió.

1.8.-  Enregistraments de vídeo o filmacions a l’interior  i/o exterior  de l’església per a ús publicitari  determinat:  500 
EUR/hora.

1.9.-  Suplement a aplicar  en el  cas de fotografies,  enregistraments de vídeo  o filmacions que comportin l’obertura 
extraordinària de l’església: 100 EUR/hora.

1.10.- Enregistrament o filmació emprant equips complexos com ara vies, grua, més de quatre focus, figurants, etc.: 300 
EUR/hora.

1.11.- Enregistraments de vídeo o filmacions d’actes o d’actuacions: 1.000 EUR/sessió.

2.- US DE L’ESPAI DEL RECINTE DE L’ESGLÉSIA

2.1.- Representacions o actes diversos fora de l’horari de visites: 500 EUR/sessió.
2.2.- Ídem anterior amb pagament d’entrada: increment de 200 EUR.
2.3.- Presentacions, recepcions o actes assimilables, en l’espai de l’exterior de l’església: 400 EUR/sessió.
2.4.- Altre tipus d’actes, incloent rodatge de pel·lícules: a convenir.
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3.-  US DE L’ESPAI EXTERIOR AL RECINTE DE L’ESGLÉSIA ADMINISTRAT PEL CONSORCI DE LA COLÒNIA  
GÜELL

3.1.- Utilització d’espai en exclusiva per a fotografies, enregistraments o filmacions: 200 EUR/200m2 i hora.
3.2.- Utilització d’espai en exclusiva per a actes diversos: 200 EUR/1000m2 i hora.

Als efectes d’aplicar les tarifes, es considera una sessió el període de temps de tres hores dins del mateix dia.

Els imports dels serveis reflectits en aquestes tarifes de preus públics seran incrementats segons el tipus de l’Impost del  
Valor Afegit vigent.”

Baix Llobregat, 21 de març de 2012
El president del Consorci de la Colònia Güell, Joaquim Balsera Garcia

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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