ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28:
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
I. Fonament legal
Article 1.
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI
del Títol I del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes
concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril; en allò
que no preveuen els textos anteriors, cal aplicar les previsions d’aquesta Ordenança.
II. Concepte
Article 2.
Tenen la consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització d’activitats de
la competència municipal, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) Que els serveis o les activitats siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als
administrats.
b) Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o
no la seva reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.
Article 3r.
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents:
a) Proveïment d’aigua en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Article 4.
Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per
tots els que interessen immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
III. Obligats al pagament
Article 5.
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Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals cal satisfer-los.
IV. Quantia i obligació de pagament
Article 6.
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de cobrir,
com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme.
Article 7.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’article anterior. En
aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.
Article 8.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, i també per la
manca de capacitat econòmica, a part de les que deriven de les conveniències del mateix
servei; en casos justificats, es pot arribar a la gratuïtat del servei.
Article 9.
L'Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
V. Cobrament
Article 10.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la realització
de l’activitat.
Article 11.
L’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat
no es presti o no es dugui a terme, l'import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Article 12.
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 no s’ha establert explícitament, quan 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.
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VI. Gestió dels preus públics
Article 13.
Quan els preus no siguin satisfets 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 un mes des del venciment de
l’obligació.
Article 14.
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 que s’ha intentat el cobrament o se n’ha fet el requeriment.
Quan la deutora sigui una administració pública, s’aplicarà en la via de constrenyiment el
procediment especial que en cada cas correspongui.
VII. Establiment i fixació dels preus públics
Article 15.
L’establiment i fixació dels preus públics correspon a la Junta de Govern d’acord amb
facultats delegades pel Ple de l’Ajuntament.
Article 16.
Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats concertades amb
administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que
inclouen els convenis entre les institucions indicades. Si no n’hi ha, seran els del quadre de
tarifes derivat d’aquesta Ordenança.
VII. Disposició final
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2017,
queda definitivament aprovada en data 14 de juliol de 2017, comença a regir el dia 15 de
juliol de 2017, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
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ANNEX DE PREUS PÚBLICS
TARIFA 1: PREU PÚBLIC PER SERVEIS ESPORTIUS
A. PISCINA
- Entrada Diària

3,20 €

- Abonament mensual

32,40 €

- Abonament de temporada fins el 15 de setembre

64,40 €

B. PISTES DE TENNIS, PADEL I FRONTÓ
b) Entrades de tennis adults (per pista i hora)

6,45€

b1) Entrades de tennis adults (per persona, pista i hora) 2
jugadors

3,20€

b2) Entrades de tennis adults (per persona, pista i hora) 4
jugadors

1,55€

c) Entrades de tennis infantils (per pista i hora)

5,35€

c1) Entrades de tennis infantils (per persona, pista i hora) 2
jugadors

2,70€

c2) Entrades de tennis infantils (per persona, pista i hora) 4
jugadors

1,35€

d) Entrades pista de pàdel (per pista i hora)

10,70€

Entrades pista de pàdel (per persona, pista i 30’)

6,00€

d1) Entrades pista de pàdel (per persona, pista i hora) 2 jugadors

5,35€

Entrades pista de pàdel (persona, pista, 30’) 2 jugadors

3,00€

d2) Entrades pista de pàdel (per persona, pista i hora) 4 jugadors

2,70€

Entrades pista de pàdel (persona, pista, 30’) 4 jugadors

1,50

e) Entrades pista de frontó (per persona, pista i hora)

2,15€

f) Fitxa per a la utilització de l’enllumenat (cada hora)

5,35€

f.1) Fitxa per a la utilització de l’enllumenat (cada mitja hora)

3,00€

Abonament general per a totes les instal·lacions esportives de la
zona Poliesportiva Municipal Eixample de l’1 d’octubre al 31 de
març,
Mensual
Mensual i amb llum
Abonament general per a totes les instal·lacions esportives de la
zona Poliesportiva Municipal Eixample de l’1 d’abril fins el 30 de
setembre.
Mensual
Mensual amb llum

31,00€
41,20€

82,40€
92,70€
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C. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU
- Curs Natació Nens (5 dies/setmana) Quinzenal

21,45 €

- Curs Natació Nens ( 2 dies setmana) Mensual

21,45 €

- Curs Natació Adults (3 dies/setmana) Mensual

21,45 €

- Curs d’iniciació Tennis Nens (2 dies/setmana) Mensual

21,45 €

- Curs d’iniciació Tennis Adults (2 dies/setmana) Mensual

21,45 €

- Curs Aquagym Adults Dilluns a Divendres (5 dies setmana)
Quinzenal

21,45 €

- Curs de Natació o Tennis organitzats dins del marc d’activitats
esportives d’estiu

22,00€

- Inscripció al Campionat de Futbol Sala Infantil

2€/nen

D. ACTIVITATS ZONA POLIESPORTIVA EIXAMPLE
Curs de pàdel, amb instructor (preu per
persona i per hora)

Individual

2 usuaris

3 usuaris

15,00 €

9,00 €

7,00 €

Torneig de pàdel

20,00 € per parella

Intensiu de pàdel, amb instructor (preu per persona), 25 hores

52,00 €

Jornades esportives infantils (preu per persona), jornada de 5 hores

15,00 €

E. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

€/trimestre

- Taekwondo

64,40 €

- Música (llenguatge musical)

70,80 €

- Música (instrument)

96,60 €

- Escoles Esportives Municipals

60,00 €/any

- Handbol

60,00 €/any

- Bàsquet

60,00 €/any

F. ALTRES ACTIVITATS

€/mes

- Balls i esports relacionats amb el ball

16,10 €

- Aeròbic, dansa del ventre, ioga, hipopressius o altres activitats
similars (2 hores)

21,45 €/mes

- Aeròbic + hipopressius (3 hores)

32,15 €/mes

- Manteniment físic esportiu adults (octubre a juny)

60,00 €/any

- Pàdel adults i adolescents dos dies setmana

21,45 €/mes

- Gym Racket

21,45 €/mes

- Activitats, tallers al PIJ, mensual

20,00€

- Classes de Ball de saló/hora

6,25 €
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G. SENDERISME GUIAT “NORDIC WALKING”
- Preu per sortida

2,00 €

- Preu sortida nocturna

5,00 €

- Targeta per 5 dies

11,00 €

Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts de pagament respecte les Tarifes A i B:
1.1 Els menors de 4 anys
1.2 Els jubilats i pensionistes empadronats al municipi
1.3 Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior el 33% i que ho
acreditin mitjançant Targeta acreditativa de la discapacitat emesa per la
Generalitat de Catalunya.
1.4 Els treballadors de l’Ajuntament cònjuges i els fills/es que hi convisquin.
2. Tenen dret a una bonificació del 30% de les tarifes A i B els jubilats i pensionistes no
empadronats al municipi.
3. Tenen dret a una bonificació del 25% de les Tarifes C, E, F i G, les persones amb
carnet de família nombrosa o monoparental, prèvia prestació del títol acreditatiu.
4. Tenen dret a una bonificació del 30% de la Tarifa F, els jubilats i pensionistes
empadronats al municipi.
5. S’aplicarà la bonificació més beneficiosa per la part interessada. Per tant, les
bonificacions no són acumulables.
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TARIFA 2: PREU PÚBLIC PER SERVEIS LÚDICS-EDUCATIUS
A. CAMPUS ESTIU*

JULIOL

AGOST

Tot el dia

161,00 €

112,00 €

Mig dia

118,00 €

82,00 €

Mig mes/tot el dia

118,00 €

82,00 €

Mig mes/ mig dia

85,85 €

59,70 €

1 setmana/tot el dia

40,00€

30,00€

1 setmana/mig dia

30,00€

20,00

B. ESCOLA D’ ESTIU**

JULIOL

AGOST

Tot el dia

206,00 €

-

Mig dia

103,00 €

-

Mig mes/tot el dia

103,00 €

103,00 €

Mig mes/ mig dia

51,50 €

51,50 €

Menú menjador 1 dia

5,00 €

5,00 €

Una setmana/tot el dia

52,00

52,00€

Una setmana/mig dia

26,00€

26,00€

* ** El període d’inscripcions serà des de l’ultima setmana del mes de maig fins a cobrir el
nombre màxim de places, aquest serà estipulat per Llei
C. ESPLAI MUNICIPAL
- Per trimestre escolar pels nens i nenes de primària

92,00 €

- Per mes pels nens i nenes de primària

31,00 €

D. CENTRE OBERT MUNICIPAL:
- Per trimestre escolar pels nens i nenes de primària

92,70 €

- Per mes pels nens i nenes de primària

31,00 €

- Per trimestre escolar pels nois i noies d’E.S.O.

26,75 €

E. PARC DE NADAL:
- Entrada diària

3,00 €

- Abonament per a tots els dies

16,00 €

F. ESPAI JUVENIL DE NADAL
- Entrada diària

3,00 €

- Abonament per a tots els dies

13,00 €
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G. ESCOLA D’ADULTS

PREUS

a) Formació bàsica
Alfabetització i neolectura

Gratuït

Llengua i coneixement del medi

Gratuït

Català acollida

Gratuït

Català nivell B i C

Gratuït

Preparació proves lliures GES

25 € per àmbit trimestre

b) Formació especialitzada
Informàtica 1 (2 hores setmanals)

15 €/mes

Informàtica 2 (4 hores setmanals)

30 €/mes

Idiomes iniciació
Anglès conversa: 2 hores setmanals

Gratuït
55 €/trimestre escolar

c) Dinamització social
Cinefòrum

Gratuït

Roda Verda

Gratuït

Edició de Vídeo

Gratuït

Pintura

Gratuït

Esport

Gratuït

Altres activitats de dinamització social

Gratuït

d) Tallers
Manipulació alimentària

15 €/curs

Anglès hostaleria

15 €/curs

Alfabetització digital

10 €/curs

Iniciació full càlcul

10 €/curs

Iniciació Processador textos

10 €/curs

Iniciació Presentació digital

10 €/curs

Exempcions i bonificacions
1. Bonificació a la quota resultant de les Tarifes A, B i C:
1.1 Tenen dret a una bonificació del 10% de la quota resultant, en cas de matricular-se
durant els dos mesos i realitzar el pagament abans de l’inici de l’activitat.
1.2 Tenen dret a una bonificació del 50% els infants en situació de risc, amb l’informe
corresponent de l’EBASP.
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2. Bonificació a la quota resultant de la Tarifa D:
2.1 Tenen dret a una bonificació del 10% de la quota resultant, en cas de matricularse durant els dos mesos i realitzar el pagament abans de l’inici de l’activitat
2.2 Tenen dret a una bonificació del 100% els infants en situació de risc, amb
l’informe corresponent de l’EBASP
3. Bonificació a la quota resultant de les Tarifes A, B, C, D, E i F:
3.1 Tenen dret a una bonificació del 10% en la quota resultant més cara, els germans.
3.2 Tenen dret a una bonificació del 25% les famílies nombroses o monoparentals, prèvia
presentació del títol de família nombrosa o monoparental
4. Tenen dret a una bonificació del 25% de les tarifes A, B, C, D els treballadors de
l’Ajuntament cònjuges i els fills/es que hi convisquin. La bonificació s’haurà de sol·licitar
per instància. No s’inclouran aquells serveis extres que el centre pugui prestar.
5. En totes les bonificacions, s’aplicarà només la més avantatjosa pel contribuent. Per tant,
les bonificacions acumulables
TARIFA 3: PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I FESTIUS
A. PREUS D’ENTRADES I ARTICLES A L’EXPOSICIÓ PERMANENT
- Entrada individual

2,16 €

- Entrada grup

1,60 €

- Clauers Arc de Berà

2,00 €

- Imant resina Arc de Berà

2,50 €

- Imant resina Cucurull

2,50 €

- Imans P.V.C.

1,00 €

B. ÀPATS D’ACTES FESTIUS
- Tiquet entrada

3,00€

- Tiquet entrada jubilats/des i pensionistes

1,00€

C. ACTIVITATS CAP D’ANY
- Tiquets cap d’any, amb càtering

50,00 €

- Tiquets cap d’any, sense càtering

15,00 €

- Tiquets cap d’any infantil (cotilló i cadira)

5,00 €

D. ACTIVITATS FESTA MAJOR
- Entrades espectacles, que no són gratuïts

5,00 €

- Entrades espectacles per jubilats, que no són gratuïts

3,00 €

- Lloguer de llotges

25,00 €
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E. ZONA RECREATIVA DELS LLIMONERS
Sol·licitud al mateix dia a la zona recreativa dels Llimoners
Taula de pícnic (10 persones)

10,00 €

Bossa de carbó i pastilla per encendre foc

3,75 €

Reserva i utilització de la barbacoa

5,00 €

Llenya

3,25 €

Sol·licitud amb antelació al Hotel d’Entitats
Taula de pícnic (10 persones)

8,00 €

Bossa de carbó i pastilla per encendre foc

3,00 €

Reserva i utilització de la barbacoa

4,00 €

Llenya

2,50 €

TARIFA 4: CESSIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS
A. PAVELLÓ POLIESPORTIU
- Per una hora

25,75€ /hora

- A partir de la 2ª hora

19,30€ /hora

- En el cas d’utilització del pavelló durant més de 20 hores al mes (per
hora)

15,00€ /hora

B. SALA POLIVALENT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
- Per una hora

15,45€ /hora

- A partir de la 2ª hora

11,60€ /hora

C. CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
- Per una hora

41,20€ /hora

- A partir de la 2ª hora

35,35€ /hora

D. CENTRE CÍVIC LA ROCA FORADADA, CASINO, CASAL “Les Monges” I ALTRES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
1) Per la cessió d’ús de la zona dedicada a la celebració de reunions,
assemblees, conferències, etc ( per dia: matí o tarda i sempre dins de
l’horari establert).

252,22€

2) Es podrà incrementar la quota 1) en cas que la cessió de l’espai sigui
fora de l’horari establert de la instal·lació, i sigui necessari la presència
d’un treballador de l’Ajuntament. Per hora/ treballador

25,00€

5) En aquelles exposicions en què l’obra es posa a la venda: el 10% del
valor de l’obra venuda o la cessió d’una de les obres exposades, previ
acord d’ambdues parts.
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6) En aquelles exposicions en què l’obra no es posa a la venda, l’artista
cedirà una de les obres exposades previ acord d’ambdues parts.
7) Quota mensual (mitja jornada) d’ús de l’espai Casal Municipal “Les
Monges” amb finalitat docent

141,00€

E. HOTEL D’ENTITATS
125,00 €/dia
1) Aules i sales de reunions.

15,00 €/hora
450,00 €/15 dies

Exempcions i bonificacions
1. Les associacions i entitats del municipi sense afany de lucre, legalment constituïdes
en el municipi, gaudiran d’una bonificació del 100% en el preu de les tarifes a les
diferents instal·lacions municipals.
2. Tindran dret a una bonificació del 100% de la quota la cessió de l’espai quant
l’activitat que es realitzi sigui d’interès públic i de caràcter cultural o social
PREU PÚBLIC “ ROTULACIÓ I NUMERACIÓ D’EDIFICIS “
1. Per cada placa de fons

10,73 €

2. Per cada número de carrer

26,78 €

3. Per cada placa d’edifici disseminat

64,38 €

PREU PÚBLIC PER LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TAULERS, CAVALLETS, ETC
1. Pel lloguer d’aquest tipus de material s’aplicaran les següents tarifes:
Tarimes desmuntables escenaris amb
escales

300 €

Tarimes desmuntables escenaris sense
escales

250 €

Per cada cadira i cada dia

0,43 €

Per cada tauler amb els seus cavallets

3,98 €

Per estovalles grans

3,10 €

Fiança per unitat

11,00 €

Per estovalles petites

2,10€

Fiança per unitat

8,00€
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Per Lloguer nevera per dia

10,30€

Fiança

20,00€

Per Lloguer taula rodona

6,20€

Fiança

20,00€

Per Lloguer fundes cadires per dia i unitat

0,55€

Per 50 unitats

27,20€

Fiança per unitat

2,00€

Per Lloguer del projector/dia

35,00€

Per Lloguer del projector/cap de setmana

40,00€

Per Lloguer del projector/dia addicional

15,00€

Per lloguer de pantalla/dia

25,00€

Per lloguer de pantalla/cap de setmana

25,00€

Per lloguer de pantalla/dia addicional

5,00€

Lloguer equip de so

25,00€

Tècnic equip de so dia laborable

15,00€/hora

Tècnic equip de so dia festiu o nocturn

20,00€/hora

Fiança

250€

2. En el moment de retirar el material s’haurà de dipositar una fiança per a garantir la seva
devolució en el mateix estat amb el qual s’entrega
L'import de la fiança serà:
Fins a 50 cadires

107,00 €

Més de 50 cadires

215,00 €

3. El material s’haurà de retornar en un període de temps inferior a les 12 hores, a comptar
des de el moment en que finalitzi l’autorització concedida per a disposar del material.
4. Si en el moment de retornar el material s’observés algun desperfecte, es procedirà a
descomptar de la fiança dipositada la quantitat equivalent al esmenta’t desperfecte, fixant-se
per aquesta finalitat els següents preus:
Per cada cadira

21,25 €

Per cada tauler

72,10 €
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Per cada cavallet

11,33 €

També es descomptarà de la fiança aquelles devolucions de material efectuades en un
període de temps superior a les 12 hores concedides per a tal efecte, descomptant-se a raó
de 13,75 € per a cada dia de retard.
5. Les associacions i entitats del municipi sense afany de lucre, legalment constituïdes en el
municipi, gaudiran d’una bonificació del 100% en l’apartat 1 del present article.
PREU PÚBLIC TRANSPORT DE VIATGERS
a) Bitllet senzill

1,00 €

b) Bitllet jubilats i pensionistes no empadronats

0,70 €

c) Abonament de 20 viatges

15,50 €

d) Servei de transport escolar amb monitoratge
e) Expedició d’una nova targeta del transport municipal (pèrdua, robatori o
deteriorament), expedir-ne un de nou

10,00 €/mes
5,00 €

S’estableix una bonificació del 100% als jubilats, pensionistes empadronats al municipi,
prèvia tramitació del carnet corresponent a les dependències de l’Ajuntament.
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PREU PÚBLIC PUBLICITAT RÀDIO MUNICIPAL
- Gravació falca 20 € (per la gravació de la primera falca. Duració aproximada de les
falques 30”.
- Emissió de publicitat:
Núm.
Durada
falques

Periodicitat

Termini

Descripció

Contractació

Preu

4

30’’

Diària (5 dies)

de
dilluns
divendres

a Emissió de falques
Mensual
matí i tarda

100 €

4

30’’

Diària (7 dies)

De dilluns
diumenge

a Emissió de falques
Mensual
matí i tarda

120 €

8

30’’

Diària (5 dies)

De dilluns
divendres

a Emissió de falques
Mensual
matí i tarda

160 €

8

30’’

Diària (7 dies)

De dilluns
diumenge

a Emissió de falques
Mensual
matí i tarda

200 €

30’’

Dia/es
Diària (1 dia o
prefereixi
més)
client

8

10’

Setmanal
dia)

que
Campanya
el
intensiva

Patrocini
d’una
(1 Dia/es segons secció
dins
el
Mensual
programació
magazin
o
programa musical

150 €

100 €

Patrocini
d’un
programa musical Mensual
(tarda)

150 €

Retransmissió
exclusiva (esport, Diària
festes, actes...)

150 €

Retransmissió
compartida (esport, Diària
festes, actes...)

55 €

Patrocini programa
magazín
(1-2
a
hores)
des
de Diària
l’establiment
del
client

50 €

Diària

Setmanal
(1 dia)

De dilluns
divendres

a

Diària

De dilluns
diumenge

a

Diària

De dilluns
diumenge

a

De dilluns
divendres

30 €

Patrocini 1 càpsula
a dins
l’Informatiu
Setmanal
(esports, el temps,
notícia...)

De dilluns
divendres

Diària

Diària
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PREU PÚBLIC INSERCIONS PUBLICITAT TRÍPTICS, PLÀNOLS I PUBLICACIONS
MUNICIPALS
Anunci 1/4 pàgina, blanc i negre

30,90 €

Anunci ½ pàgina, blanc i negre 61,80 €
Anunci 1 pàgina, blanc i negre

103,00 €

Anunci última pàgina, color

206,00 €

Anunci portada darrera

618,00 €

Anunci contraportada

618,00 €

Anunci contraportada darrera

309,00 €

PREU PÚBLIC PARADES DE LES FIRES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I/O SOLIDARI.
Parada de 3 metres: 15,45 €/dia.
Parada de 6 metres: 25,75 €/dia.
PREU PÚBLIC CÒPIES


DN4/DN3: 0,16 €
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