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Ordenança Fiscal núm. 25 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PUBLICS 

 

Article 1r. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de règim local, de conformitat amb el que disposen els articles 

41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l'article 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, l'Ajuntament en Ple acorda l'establiment dels preus 

públics continguts en la present Ordenança Fiscal. 

 

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol Primer del 

RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre  Hisendes Locals i, supletòriament per la Llei 

8/1987, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta 

ordenança. 

 

Article 2n. 

 

Concepte 

1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la 

prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de 

Dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud 

voluntària per part dels administrats. 

 

2.- L’Ajuntament, podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la 

competència de l’Entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra 

b), de l’article 20.1 del RDL 2/2004. 

 

Article 3r. Obligats al pagament 

Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats per la qual 

cosa s’hagin de satisfer aquests. 

 

Article 4t. 

No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels aprofitaments 

inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que 

immediatament interessen la seguretat ciutadana. 

 

Article 5è. 

El pagament de preus públics no prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no 

comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió 

de la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin. 
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Article 6è. 

Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic. 

Quan la prestació de serveis o la realització d’activitats provoquin la destrucció o el deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, s'obliga al 

reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar 

prèviament el seu import. 

 

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al 

valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 

 

L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es fereix 

aquest article. 

 

Article 7è. Naixement de l'obligació 

1. L’obligació del pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de 

l’activitat, si bé l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial. 

 

2 Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no se presti o 

desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 

 

3 Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apremi. 

 

Article 8è. 

L'Ajuntament exigeix els preus públics en règim d’autoliquidació. 

 

Article 9è. 

Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el reglament 

del mateix servei o per acords de caràcter general, si això s’escau. 

 

Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de tracte 

successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si el cobrament s'ha 

d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el 

moment del requeriment del pagament. 

 

Article 10è. Gestió dels preus públics 

L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri 

necessàries, així mateix, fer les comprovacions oportunes. 

 

En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, 

l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de 

l'aplicació dels índex adients. 
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Article 11è. 

L'administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la 

prestació del servei o la realització de l’activitat quan els qui estan obligats al pagament incompleixin 

l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o 

quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preu acreditats. 

 

Article 12è. 

Quan els preus públics no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració municipal 

pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, 

una vegada hagi transcorregut el termini de pagament en voluntària. 

 

Article 13è. 

Al venciment de l'obligació en voluntària, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de 

constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de dèbit corresponent i la 

justificació d’haver-ne intentat el cobrament o haver-ne fet el seu requeriment. 

 

Article 14è. 

Establiment i fixació dels preus públics. 

L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves facultats de 

delegació, de conformitat amb l'article 23.2 b. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i de l’article 47 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'impost sobre el 

valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula. 

 

Article 15è. 

Llevat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de l'aplicació del 

tipus d'interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s'ocupi. Aquest valor no ha de 

ser necessàriament el que figuri en l'inventari municipal i pot ser el valor cadastral de la zona, el que s'ha 

pagat per expropiacions en la mateixa zona, del que es deriva de peritatges de tècnics municipals o 

d'agents de la propietat immobiliària, etc., a elecció de l'administració municipal. 

Article 16è. 

Els preus públics es determinaran a un nivell que pugui cobrir, com a mínim, les despeses econòmiques 

originades per la realització de les activitats o prestació dels serveis o a un nivell que resulti. 

 

Article 17è. 

1. L’import dels preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 

realitzada. 

 

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Entitat 

podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior. 
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En aquests casos hauran de consignar en els pressuposts de l’entitat les dotacions oportunes per la 

cobertura de les diferència resultant si l’hagués. 

 

Article 18è. 

Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta de capacitat 

econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i aprofitament (com la 

quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època o el moment en què es produeix, etc.) i es 

pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l'aprofitament. 

 

Article 19è. 

Tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics haurà d’anar acompanyada d’una 

memòria economic financera que justificarà l’import de les mateixes que es proposin i el grau de cobertura 

financera dels costos corresponents. 

 

Article 20è. 

Administració i cobrament dels preus públics 

1 Els preus públics podran exigir-se des que s’iniciï la prestació de serveis que justifica 

la seva exigència. 

 

2 El pagament dels preus públics es realitzarà en efectiu o mitjançant transferència bancària. 

 

3 Podrà exigir-se l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics. 

 

4 Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic no se presti el 

servei o no es realitzi l’activitat, procedirà la devolució de l’import que correspongui o, tractant-se 

d’espectacles, el bescanvi de les entrades quan allò fos possible. 

 

5 Els deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu d’apremi, d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

 

6 En el no previst expressament a la present Ordenança fiscal, l’administració i cobrament dels preus 

públics es realitzarà de conformitat amb el previst en la Llei General Pressupostària i demés normes que 

resulten d’aplicació als mateixos. 

 

Article 21è. 

En diferents annexes, que són part integrant d’aquest Ordenança Fiscal, es concreten les peculiaritats dels 

diferents preus públics establerts i les seves tarifes. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de 

2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 

 

ANNEX 1 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CURSOS, CASALS I DIFERENTS 

ACTIVITATS DERIVADES D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ MUNICIPAL. 

TARIFES. 

Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran les següents: 

 

SETMANA SANTA ESPORTIVA 

Preu activitat  30€/nen 

Preu acollida 15€/nen 

 

ACTIVITATS D’ESTIU I NADAL 

Servei d’acollida:    20€/setmana 

Preu casal     50€/setmana  

Servei de menjador   40€/setmana 

 

. En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els terminis següents: 

• Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 

100% de l’import abonat. 

• Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 

50% de l’import abonat. 

L’Ajuntament podrà aportar per les activitats de Casal d’Estiu i Parc de Nadal, tot depenent de les 

disponibilitat pressupostaria, d’una quantitat a la cuota de l’activitat no superior al 50% del seu cost. 

• En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat. 

 

CURSETS DE NATACIÓ 

Iniciació: 60€/quinzena 

Tecnificació: 50€/quinzena 

Altres activitats aquàtiques: 30€/quinzena 

Increment de 10€ sobre el preu base del curset per a participants no empadronats. 

 

ANGLÈS PER ADULTS 

Matrícula 30€ 

Preu del curs 250€ 

Es podrà atorgar un bonificació en la matrícula de fins el 80% a tots aquells participants matriculats al curs 

que acreditin estar en situació d’atur al moment de la formalització de la mateixa.  

Increment de 50€ sobre el preu base del curset per a participants no empadronats. 

 

CAMPUS FUTBOL 

Preu Inscripció  70 €/setmana 
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Preu Menjador  40 €/setmana 

Acollida   20 €/setmana 

 

TALLERS DE TEATRE 

Preu Taller 30€ matricula – Quota 15€/mes 

 

Disposició final 

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. 

 

ANNEX 2 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER ACTUACIONS MPALS. DERIVADES DE 

L'ORGANITZACIÓ DE FESTES PER L'AJUNTAMENT. 

Article 1er. Concepte 

La pròpia dinàmica i tradició popular fan que l'Ajuntament, en determinades èpoques i circumstàncies, com 

poden ésser les festes majors, organitzi festes lúdiques per a l'esbarjo en general. Per no gravar totalment 

l'economia municipal amb els costos de totes les actuacions, hi ha una part a càrrec del que hi vulgui 

participar, mitjançant les següents 

 

Article 2on. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que 

participin als actes objecte de gravamen 

 

Article 3er. Quantia 

Les tarifes a aplicar, segons la naturalesa de cada acte, seran les següents: 

 

- Cap d’any (sopar + revetlla)   93  € 

- Entrada revetlla de cap d’any   36  € 

- Pa amb tomàquet - Festa Major          2,10  € 

- Llotges de Festa Major   

 6 cadires   65 € 

 10 cadires   100€ 

 

Article 4rt . Obligació de contribuir 

L’obligació neix des del moment en què es produeixi el lliurament del tiquet o resguard de participació en 

l’acte. 

 

Es faculta al ple de l’Ajuntament per a modificar totes aquestes tarifes anteriors. 

 

Disposició final 

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. 
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ANNEX 3. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES, PUBLICACIONS, POSTALS, ARTICLES DE 

ROBA, MATERIAL AUDIOVISUAL I ALTRES ARTICLES EFECTUATS PER L’AJUNTAMENT 

 

Article 1r. Concepte 

Aquest Ajuntament estableix el preu públic per la venda de llibres, publicacions, postals, articles de roba, 

material audiovisual i altres articles efectuats per l’Ajuntament  

 

Article 2on. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que 

adquireixin l’article que posa a la venda aquest Ajuntament 

 

Article 3er. Quantia 

Les tarifes a aplicar, segons la naturalesa o classe d’article, seran les següents: 

 

1. Llibres i altres publicacions (de 3,00€ a 60,00€)  
2. Postals, pins, guies, pòsters i altres (de 1,00€ a 18,00€) 
3. Samarretes, gorres i altres articles de roba (de 1,50€ a 12,00€) 
4. Material audiovisual (de 3,00€ a 18,00€) 

 

El valor de l’article es determinarà per Decret d’Alcaldia amb caràcter prèvia  la venda, amb atenció a la 

seva naturalesa i característiques.  

 

Article 4rt. Exempcions 

 

Restaran exemptes de l’abonament del preu públic del material de marxandatge (llibres, publicacions, 

postals, articles de roba, material audiovisual i altres articles efectuats per l’ajuntament) les gratificacions al 

personal del Consistori, com per  inclusions en el material de les llotges de festa major o per compromisos 

protocol·laris, sempre degudament justificat amb el corresponent decret d’alcaldia. 

 

Article 4rt. Obligació de contribuir 

L’obligació de contribuir neix des del moment en què es produeixi el lliurament al subjecte passiu de 

l’article adquirit 

 

Disposició final 

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. 

 

ANNEX 4 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL  

Article 1r. Naturalesa, fonament o objecte. 

Aquest Ajuntament ha establert el preu públic per ensenyaments especials als establiments docents 

municipals d’ensenyaments musicals que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 

s'atenen al que disposen els articles 20 i 58 de l'esmentat RDL. 
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Serà objecte d'aquesta exacció: 

a) L'assistència com a alumne/a a l’escola de música 

b) La matriculació com a alumne/a a proves extraordinàries i els drets d'examen per accedir a aquestes 

proves . 

c) Qualsevol altre ensenyament o servei, curs monogràfic o especial, o activitat complementària que 

s’organitzin per aquest centre   

 

Article 2.- Obligació de contribuir. 

2.1.- Fet imposable: 

Estarà constituït per la utilització de qualsevol dels serveis que constitueixin l'objecte d'aquesta ordenança. 

 

L’ obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la matrícula o servei corresponent. 

 

2.2.- Subjecte passiu: 

a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o els seus representants legals, en el cas 

dels menors d’edat. 

b) Les agrupacions, associacions o entitats, tan públiques com privades que demanin o rebin els serveis 

objecte d'aquesta ordenança. 

 

Article 3r. Tarifes  

 

PAGAMENTS: 
MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 

  MATRÍCULA 20€ 

  

  

INICIACIÓ 
(1)

 
32 € 96 € 288 € 

60 MINUTS 

CANT CORAL 
(1)

  
32 € 96 € 288 € 

60 MINUTS 

LLENGUATGE 

MUSICAL (1h) 

+ 

INSTRUMENT 

……. 17 € 51 € 153 € 

30' 57 € 171 € 513 € 

45' 77 € 231 € 693 € 

60' 97 € 291 € 873 € 

INSTRUMENT 
30' 45 € 135 € 405 € 

45' 65 € 195 € 585 € 
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60' 85 € 255 € 765 € 

 

totes les classes d'instrument són individuals  
(1)

 cal que hi hagi un mínim de cinc alumnes   

(2)
 s’aplicarà una bonificació del 10% de la quota per a les famílies 

monoparentals i nombroses.  

 

(3)
 el descompte s'aplicaria sempre sobre l'últim pagament” 

 

 

Article 4rt. (Derogat) 

 

Article 5è Normativa general. 

Pel que no estigui establert en aquesta ordenança fiscal, s’aplicarà la normativa general vigent en cada 

moment. 

 

ANNEX 5 TARIFES PEL SERVEI DE LLARS MUNICIPALS D’INFANTS 

 

Article 1.- 

Fonament, naturalesa, objecte i àmbit. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que disposen els 

articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l’article 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament Ple acorda l’establiment 

dels preus públics continguts en la present Ordenança Fiscal. 

 

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del Títol Primer del 

RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament per la Llei 

8/1987, de 15 d’abril, i en allò que preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta 

ordenança. 

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat prestar el 

servei de llars d’infants de titularitat municipal. L’objecte d’aquest servei públic consisteix en l’atenció 

educativa i assistencial dels infants de 0 a 3 anys de conformitat amb la normativa sectorial vigent, relativa 

a aquest Servei que dicti la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament i en especial: 

Estatal: Real Decreto 828/2003, de 27 de juny 

Autonòmica de Catalunya: 

- Llei 5/2004, de 9 de juliol 

- Decret 198/1996, de 12 de juny 

- Decret 65/1982, de 9 de març 

- Ordre d’11 de maig de 1983 

- Ordre d’1 de juny de 1983 (en allò no derogat) 

- Ordre d’1 d’agost de 1984 

- Decret 317/2004, de 22 de juny 
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- Decret 252/2004, d’1 d’abril 

- Decret 333/2002, de 19 de novembre 

 

Aquest servei, en l’actualitat el presta l’Ajuntament en règim de concessió administrativa, això ha de 

comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al compliment de les normes 

d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques contemplades al plec de condicions i aquesta 

ordenança. 

 

Així mateix l’Ajuntament està obligat a complir amb la normativa vigent en matèria de llars d’infants. 

 

Article 2.- 

 

Bonificacions 

 

Tindran una bonificació del 50% en el preu de la matrícula i del material, les famílies nombroses i famílies 

monoparentals, que així ho acreditin en el moment de formalització de la matrícula.  

 

Article 3.- Quotes Tributàries 

3.1) Tarifa estada: 

Quota (de 9 a 12/ de 15 a 17)  199€/mes 

Quota jornada matí     148€/mes 

Quota jornada tarda    110€/mes 

Matrícula     103€/curs 

Material (nadons)      50€/curs 

Material (1 i 2 anys)    100€/curs 

 

3.2) Tarifa menjador (de 12 a 15 hrs.) 

 Quota infants 1 i 2 anys (dinar i berenar)  130,70 €/mes 

 Quota nadons      95        €/mes 

 Nadons biberó     60€/mes 

 Esporàdic      7,50     € 

 Esporàdic carmanyola    5€ 

Transició      100€ 

1 día FD menú normal    6,50€ 

1 dia FD menú triturat    6,00€  

 

 

3.3) Tarifa servei acollida 

Aquest servei comprèn les franges horàries de matí (7.30 a 9), migdia (12 a 13.00), tarda (17 a 18.30): 

 Quota Acollida (1,5h)      40    €/mes 

 Quota Acollida (tram 1 hora)     30    €/mes 

Quota Acollida (0,5 hora)     18    €/mes 
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Esporàdic        3      €/mes 

Tarda (horari escolar      6€/dia 

 

Article 4.- Forma de pagament 

1. Les quotes es pagaran a través de banc o caixa, dins els 5 primers dies de cada mes. Les famílies 

pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol. Durant el mes 

d’agost s’estableix un taller amb les mateixes tarifes i horaris. En cas d’impagament s’iniciarà el 

procediment executiu aplicant els recàrrecs corresponents. 

 

2- Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies abans que s’acabi el mes, 

a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa, l’Ajuntament no retornarà l’import de la mensualitat en 

curs. Durant els períodes de baixa temporal justificada la família abonarà igualment la quota. 

 

3. L’Ajuntament procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la família deixi de 

satisfer les quotes corresponents a dues mensualitats. 

 

Tanmateix, la baixa no justificada durant més de 15 dies naturals també provocarà la baixa definitiva de 

l’infant i la cobertura immediata de la plaça. 

 

Article 5.- Revisió de les tarifes. 

El ple de l’’Ajuntament podrà realitzar la revisió de tarifes anualment, i sempre abans de començar el curs 

escolar  

 

Article 6.- Fixació de les tarifes. 

Correspon al ple de l’Ajuntament la fixació, modificació, etc. de les tarifes relacionades amb aquesta 

ordenança fiscal. 

Les tarifes d’aquesta ordenança regiran del setembre de l’any en curs a l’agost de l’any següent. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de 

2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


