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ORDENANÇA FISCAL NUM 20 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
 

Article 1. Fonament 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les  hisendes  locals,  

aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu 2/2004,  de 5  de  març, l’Ajuntament estableix l’Ordenança general 

reguladora dels preus públics municipals per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 

competència.  

 

Article 2. Objecte 

 

1.- Aquesta Ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics que pot establir 

l’Ajuntament, i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics que 

regeixen el Capítol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres normes 

concordants sobre hisendes locals.  
2.- La regulació de cada preu públic contindrà els elements indispensables per a la fixació de les tarifes 
corresponents i si s’escau, aquells criteris específics de gestió, liquidació o recaptació que siguin 

necessaris per a facilitar la seva gestió. La present regulació general és directament aplicable a tots els 
preus públics municipals i es considerarà part integrant de la regulació de cadascun d’aquests.  

 

Article 3.  Definició  

 

Tenen 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.  

 

Article 4. Obligats al Pagament  

 

1.  Tenen l’obligació de pagar els preus públics municipals els que es beneficiïn dels serveis o activitats 
pels quals s’han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la corresponent autorització o prestació.  

2.  El pagament dels preus públics per a serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats 

o que ultrapassin els límits de l’autorització no comporten la legalització de les utilitzacions o les 

prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l’aprofitament i 

amb les sancions o altres mesures que corresponguin.  

 

Article 5. Naixement de l’obligació  

 

L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, 

si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.  
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no hagi estat autoritzat.  
 

Article 6. Establiment i fixació dels preus públics  

 

1. L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple de l’Ajuntament sens perjudici de les facultats 

de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 47 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. 

2. Els acords d’establiment, supressió i modificació dels preus públics municipals que aprovi la Junta de 

govern en virtut de delegació es publicaran íntegrament al BOP i es donarà  publicitat  del  text  íntegre  

dels  mateixos  mitjançant  qualsevol  mitjà  de comunicació telemàtic que garanteixi la seva difusió. 

3. Llevat  que  expressament s’indiqui el contrari, les  tarifes dels preus públics comprenen l’Impost sobre el 
valor afegit que es repercutirà d’acord amb el tipus vigent  
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Article 7. Quantia dels preus públics  

 

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

2. Quan  hi  hagi  raons  socials,  benèfiques,  culturals  o  d’interès  públic  que  ho aconsellin, l’Ajuntament 

podrà fixar preus públics per sota del cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. En aquests casos 

s’han de consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la 

diferència resultant.  

3. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’apartat anterior, inclosa la manca de capacitat 

econòmica de l’obligat, apart d’aquelles que es deriven de les conveniències del servei, i es pot arribar, 

en casos justificats, a la gratuïtat de la prestació del servei.  

4.  Qualsevol  proposta  d’establiment  o  modificació  de  preus  públics  ha  d’anar acompanyada d’una 
memòria econòmica-financera que justifiqui l’import dels que es proposi i el grau de cobertura financera 
dels costos corresponents.  

 

Article 8. Gestió dels preus públics 

 

1.  L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 

2. L’Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de dades que consideri 
necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei i en pot, així mateix, fer les comprovacions 
oportunes.  

3. Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es 

presta o desenvolupa, l’import corresponent serà retornat a qui l’hagi efectuat.  
4. Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el 
reglament del mateix servei o el corresponent text regulador del preu públic en concret.  

 

Article 9. Gestió pel cobrament dels preus públics 

 

1. Quan els preus no es satisfacin en el venciment que els correspon, l’Ajuntament pot exigir, a més de les 

quotes vençudes, els recàrrecs i els interessos de demora, de conformitat  amb  el  que  s’estableix  a  

l’Ordenança  fiscal  general  aprovada  per l’Ajuntament.  

2. Per a la recaptació dels preus públics, l’Ajuntament ostenta les prerrogatives establertes legalment 
per a la Hisenda de l’Estat i actua de conformitat amb els procediments administratius corresponents.  
3.  Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de constrenyiment.  
4. El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament voluntari. La via de 

constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de constrenyiment i la justificació 

administrativa que s’ha intentat el cobrament o que se n’ha fet el requeriment.  

 

Article 10. Convenis  

 

L'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions 

representatives dels subjectes passius dels preus públics, amb la finalitat de simplificar el compliment de 

les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació  

 

Article 11. Procediment administratiu per l’establiment i modificació dels preus públics 

municipals 

 

1. Els regidors competents per la gestió administrativa dels preus públics proposaran a la Junta de 

Govern Local l’aprovació del preu públic que correspongui abans de la seva aplicació.  
2.  L’establiment  o  modificació  dels  preus  públics  que hauran  d’anar acompanyades d’una memòria 
econòmico-financera on es justifiqui el seu import i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.  

3.  Quan l’import dels preus públics no cobreixi com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 

realitzada, hauran de manifestar en les seves propostes les raons socials, benèfiques, culturals o 

d’interès públic que justifiquin la fixació de preus públics per sota del cost del servei prestat o de l’activitat 
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realitzada.  

 

Disposició final  

 

Aquesta  Ordenança va ser aprovada pel i entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i estarà vigent 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. Les modificacions parcials que ha aprovat la 

Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada pel Ple en data 4 de novembre de 2013 

són: 

 

- Imposició del preu públic de Casal d’estiu municipal, aprovat en data 10/05/2017. 

- Imposició preu públic activitat cultural Petit Festival, aprovat en data 16/05/2018. 

- Imposició del preu públic per actes de Festa Major, dinar de Festa Major, aprovat en 

data 25/07/2018. 

- Imposició del preu públic per la venda de barrets de palla per la Festa Major, aprovat 

en data 05/09/2018. 

- Imposició del preu públic per la realització de tallers al museu, aprovat en data 

02/10/19. 

- Modificació del preu públic per casal d’estiu municipal, aprovat en data 27/05/2020. 

- Modificació del preu públic per casal d’estiu municipal, aprovat en data 19/05/2021. 

- Modificació del preu públic per casal d’estiu municipal, aprovat en data 20/04/2022 

 

ANNEX 1: PREUS PÚBLICS SERVEIS FESTA MAJOR 

 

Concepte Import preu públic 

Samarreta 5,00 € 

Mocador 2,00 € 

Bossa 3,00 € 

Dinar de Festa Major  

- Menú adult 9,00 € 

- Menú Infantil 5,50 € 

Barrets de palla 2,50 € 

 

ANNEX 2: PREUS PÚBLICS ACTIVITATS CULTURALS 

 

Concepte Import preu públic 

Petit festival 5,00 € 

 

ANNEX 3: PREUS PÚBLICS CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 

 
Servei Preu 

proposat 
Casal 1 setmana matí de 9 a 13 hores 8,60 € 
Casal 3 setmanes matí de 9 a 13 hores 8,17 € 
Casal 4 setmanes matí de 9 a 13 hores 8,17 € 
Casal 5 setmanes matí de 9 a 13 hores 8,10 € 
Acollida matí 1 setmana de 8 a 9 hores 2,60 € 
Acollida matí de 8 a 9 hores esporàdic 2,80 € 
Menjador (carmanyola) de 13 a 15 hores 4,50 € 
Menjador (càtering) de 13 a 15 hores 6,80 € 
Casal 1/2 setmanes tarda de 15 a 17 hores 4,10 € 
Casal 3 setmanes tarda de 15 a 17 hores 4,05 € 
Casal 4 setmanes tarda de 15 a 17 hores 4,05 € 
Casal 5 setmanes tarda de 15 a 17 hores 4,00 € 
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S’estableixen els següents descomptes: 
 

- Família nombrosa: 15% descompte sobre el preu del Casal Matí o Casal Tarda 
- Segon germà: 10% de descompte sobre el preu del Casal Matí o Casal Tarda 
- Sortides extres: 30% de descompte sobre el cost de l'activitat 

 
Els descomptes no són acumulables entre sí. 
 

ANNEX 4: PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ DE TALLERS AL MUSEU 

 

Concepte Import preu públic 

Visita 2,00 €/nen 

2 tallers 8,00 €/nen 

3 tallers 10,00 €/nen 

 

 

ANNEX 5: SUBMINISTRAMENT DE SAQUES PER RESIDUS VEGETALS 

 
Subministrament Preu 

proposat 
1 saca 2,80 € 

 

ANNEX 6: SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES 

 
Subministrament Preu 

proposat 
1 mascareta 5,00 € 

 

  ANNEX 7: SUBMINISTRAMENT PLACA NUM FINCA 

 
Subministrament Preu 

proposat 
Placa número de finca de 
180x130 mm d’alumini 
per fixar a la paret 

18,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


