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ORDENANÇA NÚMERO 20 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

AArrttiiccllee  11..11.. En ús de les facultat concedides per l’article 41 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança 
Fiscal General, reguladora dels Preus Públics Municipals. 

AArrttiiccllee  11..22. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables en aquest 
municipi als preus públics, segons el que estableix el Capítol VI, del Títol I, als articles 41 a 
47, ambdós inclosos, de l'esmentat text refós. 

CAPÍTOL II. CONCEPTE I FET IMPOSABLE 

AArrttiiccllee  22..11....-- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que 
se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de 
competència Municipal quan es donin les següents circumstàncies: 

A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal :  

Que no vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries.  

Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida privada o 
social del sol·licitant. 

B)  Que es prestin o realitzin pel sector privat estigui o no establerta la reserva a favor del 
sector públic, segons la normativa vigent. 

AArrttiiccllee  22..22  ..--  Els fets imposables de cada supòsit de subjecció es relacionen en l’annex 
adjunt a la present ordenança fiscal. 

CAPÍTOL III OBLIGATS AL PAGAMENT 

AArrttiiccllee  33èè.- Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels 
serveis o activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus públics. 

CAPÍTOL IV. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS 

AArrttiiccllee  44..11.- L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats 
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 
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AArrttiiccllee  44..22.. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als apartats 
anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de 
la diferència resultant. 

AArrttiiccllee  44..33.. Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex 
adjunt a aquesta ordenança fiscal. 

CAPÍTOL V. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

AArrttiiccllee  55..11.. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei o 
la realització de l'activitat. 

AArrttiiccllee  55..22.. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, aquest 
no es porti a terme, es procedirà a la devolució de l'import corresponent. 

CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

AArrttiiccllee  66èè.- Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada 
d'una memòria o estudi econòmico-financer que en justificarà la quantia, el grau de 
cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la 
realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres 
com a referència. 

CAPITOL VII. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 

AArrttiiccllee  77..11. El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança General, fa ús d’allò que 
estableix l’article 47 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, en relació al 23.2.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local  i delega 
l’establiment o la modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local. 

AArrttiiccllee  77..22.. Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article 44, i es fixin preus per 
sota del seu cost atenent a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, caldrà 
que el Ple aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que es prevegi. 

CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT 

AArrttiiccllee  88èè.. Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es faran 
públics en el tauler d’edictes de la Casa de la Vila i en la recepció dels centres o llocs on es 
presti el servei. Anualment es publicaran preus públics vigents, juntament amb la 
publicació de les modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir del 1r. de 
gener de l’any següent. 
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CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS 

AArrttiiccllee  99èè.. L’Ajuntament pot preveure, si és el cas, l'exigència anticipada o dipòsit previ, 
total o parcial, del preu a satisfer, que podrà ser simultani amb l'exigència de fiança per a 
respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que puguin causar-se amb motiu dels 
serveis, activitats, ús o utilització. 

CAPÍTOL X . LIQUIDACIÓ 

AArrttiiccllee  1100..11..  Els preus públics es liquidaran pel règim d'autoliquidació. L’Ajuntament podrà 
establir períodes de venciment en l’establiment d’un preu públic. Quan es tracti de 
prestacions de serveis de tracte successiu, el venciment serà el del dia fixat per a cada 
període de temps segons la mateixa periodificació de tarifes establerta. 

AArrttiiccllee  1100..22.. Els preus públics s'exigiran d'acord amb el procediment previst per a fer 
efectius els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment. 

DISPOSICIONS FINALS 

PPrriimmeerraa..-- En allò no previst en aquesta reglamentació s'estarà al que al respecte 
determinin la regulació concreta establerta per a cada preu públic, el Text Refós de la Llei 
de les Hisendes Locals i altres disposicions concordants. 

SSeeggoonnaa..-- La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener del 2022 i continuarà 
vigent mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 
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TARIFES 
 

2200..11  LLllaarr  dd’’IInnffaannttss  MMuunniicciippaall  EEll  CCuuccuutt  

 
 CONCEPTE  QUOTA € 
1 Servei d’escolarització 
 Quota mensual, jornada sencera: de 8:45 a 17:15  195,00 
 Quota mensual, jornada matinal: de 8:45 a 12:15  150,00 
 Quota mensual, jornada de tarda: de 14:45 a 17:15  120,00 
 
2 Servei de menjador 
 Menú jornada sencera, per dia  5,50 
 Menú jornada parcial, per dia (inclou monitoratge)  11,00 
 Menjador amb biberó, dia  2,00 
 
3 Serveis extres 
 Servei bon dia: de 7:45 a 8:45 (quota mensual)  10,00 
 Servei bona tarda: de 17.15 a 18.00 (quota mensual)  23,00 
 Servei bon dia i bona tarda, dies esporàdics  2,50 
 Tardes extra, per tarda, de guarderia  5,25 
 Matins extra, per matí, de guarderia  7,35 
 
4 Altres 
 Material escolar  60,00 
 
Nota: s’estableix un dipòsit previ, a l’inici de curs, equivalent a una mensualitat i que 
correspondrà a l’última mensualitat. 

Es concedirà una bonificació del 50% de la quota mensual, pel cas de germans, a partir del 
segon. 

2200..22..  VViissiitteess  gguuiiaaddeess::  

 CONCEPTE  QUOTA € 
1 Per cada persona   3,00 
2 Per grups (fins a 10 persones)  25,00 
3 Per grups escolars infantils, per assistent         2,00 
  

2200..33..  VViissiitteess  tteeaattrraalliittzzaaddeess::  

 CONCEPTE  QUOTA € 
1 Per cada persona (es requerirà un mínim de persones per visita)  8,00 
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2200..44..  VVeennddaa  ddee  mmaatteerriiaall  ppeerr  aa  llaa  ppiisscciinnaa  

 CONCEPTE  QUOTA € 
1 Ulleres fashy  13,00 
2 Ulleres gresssi  14,00 
3 Taps orelles  2,30 
4 Gorros silicona  4,80 
5 Gorros licra  3,60 
6 Pinces nasals  3,20 
 
2200..55  AAccttiivviittaattss  oorrggaanniittzzaaddeess  ppeerr  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAnnggllèèss  

- Tallers, jornades, activitats infantils:   de 2,00 € fins a  6,00 € / activitat 
- Tallers, jornades, activitats per adults:  de 3,00 € fins a 12,00 € / activitat 
- Sortides literàries i culturals:   de 8,00 € fins a 100,00 € / sortida 
 

Els preus per a cada activitat en concret s’aprovaran per decret d’alcaldia, prèvia confecció 
d’informe que determini la cobertura, com a mínim, dels costos econòmics originats per la 
realització de les activitats o la prestació dels serveis o a un nivell que resulti equivalent a 
la utilitat que se'n derivi, tenint en compte els barems dels costos i nombre d'assistents 
possible a l'activitat. No obstant això, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d'interès públic que així ho recomanin poden assenyalar-se preus públics inferiors, amb la 
corresponent previsió pressupostària prèvia per a la cobertura de la part del preu. Del 
decret d’aprovació dels preus se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
Les tarifes seran liquidades i abonades en el moment de la inscripció. 
 
En cap cas seran retornats els imports pagats pels tallers, jornades o activitats llevat que 
aquest hagi estat anul·lat per causes imputables a l’administració. 
 
En cas de baixa abans d’iniciar-se el taller, jornada o activitat, per causes de força major 
degudament justificades, es podrà sol·licitar la devolució del 80% de l’import ingressat 
mitjançant petició escrita. Una vegada iniciat el curs, taller o activitat en cap cas es tornarà 
l’import ingressat,  
 
 
2200..66..  PPrreeuuss  sseerrvveeii  ddee  bbaarr  aacctteess  oorrggaanniittzzaattss  ppeerr  ll’’aajjuunnttaammeenntt  

PPRROODDUUCCTTEE IIMMPPOORRTT    
TTIIQQUUEETTSS 

AIGUA 1,00 € 
REFRESC 2,00 € 
CERVESA 2,00 € 
RATAFIA 3,00 € 
COMBINAT 4,50 € 
RED BULL 4,00 € 
MOJITO 5,00 € 
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COMBINAT REDBULL 6,00 € 
AMPOLLA CAVA 6,00 € 
AMPOLLA VI 4,00 € 
ENTREPÀ FRED 3,00 € 
ENTREPÀ CALENT 3,50 € 
ENTREPÀ CALENT+FORMATGE 4,00 € 
PATATES FREGIDES 2,00 € 
GOTS 1,00 € 
VERMUT 2,00 € 
OLIVES 1,00 € 
SUC 1,00 € 
CAFÈ 1,50 € 
PATATES XIP 1,50 € 
MOJITO SENSE ALCOHOL 3,00 € 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 21 d’octubre de 2021. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de 
gener 2022, i hi romandrà fins a la seva modificació o derogació expressa. 

  


