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Ordenances Fiscals 2021 

Ordenança Fiscal núm.23 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 

 

Article 1. Fonament 

De conformitat amb el que disposa l’article 127 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i segons les normes 

contingudes en els articles 41 a 47 de l’esmentat text normatiu,, l’Ajuntament De Sant Pere de 

Vilamajor 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, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 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 es 

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 se 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. 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. 
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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 i  l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases 

de Règim Local. 

 

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. Qualsevol variació 

del tipus vigent de l’Impost sobre el Valor Afegit s’aplicarà automàticament a les tarifes dels 

preus públics des del moment de la seva vigència.  

 

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. 

 

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 públic 

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, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.  

 

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 
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concret.  Quan les prestacions de serveis gravades pels preus públics siguin de caràcter 

continuat, el cobrament de les quotes anuals corresponents serà realitzat mitjançant padró, el 

període de cobrament del qual quedarà fixat en la pròpia regulació específica del preu públic. 

 

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

municipals.  

1. Les àrees gestores municipals competents per la gestió administrativa dels preus públics 

proposaran, per la seva aplicació a l’inici de l’exercici pressupostari, l’establiment i modificació 

del preus públics a la l’Àrea d’ Hisenda abans de l’1 de setembre de l’exercici anterior a aquell 

en que es proposi la seva aplicació. 

 

2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics 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. També es podran presentar propostes d’establiment o modificació de preus públics durant 

l’exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis municipals finançats per 

preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho requereixi.  

 

4. Un cop aprovats els preus públics, s’incorporaran a la present ordenança general com a 

annexos. 

 

Disposició final  

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 14 d’octubre de 2020 entrarà 

en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 

derogació. 
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ANNEXOS: TARIFES PREUS PÚBLICS 

 

1.- GENERAL: 

 

 Pin escut ajuntament: 2 euros 

 Bosses de brossa verda (paquet de 10): 3 euros 

 Bosses de brossa verda (paquet de 20): 6 euros 

 

 

2.- CULTURA 

 

a) VILAMAGORE MEDIEVAL 

 Parades de productes d’artesania 59,50 € els 2 dies de mercat 

 Parades de mercat i beure : 108€ els 2 dies de mercat 

 

 Pin Vilamagore: 1 euro 

 

Aprovat el  28 de maig de 2018 

 

b) SARSUELA: per cada representació de la Temporada de Sarsuela 

 

 Venda anticipada, de 10 EUR per persona 

 Venda en taquilla el mateix dia activitat, 12 EUR  

 

Aprovat el  9 octubre 2017 

 

c) FESTA MAJOR i FESTES POPULARS: 

 

 

 Tiquet dinar popular aplec de Sant Elies: 8 euros  

 Mocador festa major: 1 euro 

 Samarreta festa major: 3 euros 

 

Aprovat el 13-07-2015 

Aprovat 24-04-2017  

 

 

3.- CENTRE  D’ESTUDIS  

 

 Punt de llibre: 2 euros 
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 Quadern de Vilamajor 1: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 2: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 3: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 4: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 5: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 6: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 7: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 8: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 9: 9 euros 

 Quadern de Vilamajor 10: 15 euros 

 Quadernet de Vilamajor 1: 3 euros 

 Quadernet de Vilamajor 2: 3 euros 

 Quadernet de Vilamajor 3: 3 euros 

 Quadernet de Vilamajor 4: 3 euros 

 DVD Evolució d’un poble: 6 euros 

 DVD La Guerra Civil: 6 euros 

 

Aprovat el 14-09-2015 

Aprovat el 25-06-2018 

 

 

 

4.- PISCINA CAN RAM 

 

preus públics de les següents modalitats d’abonaments: 

 

 INFANTIL 

(de 7 a 13 anys) 

ADULTS/ES 

(de 14 a 64 anys) 

JUBILATS/DES 

i PENSIONISTES 

 

Entrada diària 

 

2,00 € 3,50 € 2,00 € 

 

Abonament 10 entrades 

 

15,00 €  25,00 € 15,00 € 

 

Abonament mensual 

 

20,00 € 35,00 € 20,00 € 

 

Abonament temporada 

 

35,00 € 60,00 € 35,00 € 
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5.- ESCOLA BRESSOL PIT ROIG 

 

 Quota escolaritat de 8 a 12 i de 15 a 17 hores: 180 EUR / mensuals. 

Quota bonificada del 15%  153 € 

 

 Quota escolaritat matins de 9 a 12: 146 EUR / mensuals. 

Quota bonificada del 15%  124 € 

 

 Quota mes de juliol de 9 a 12: 109 EUR/mensual. 

 

 Quota permanència de 17 a 18 h.: 20 EUR/mes. 

 Quota de permanència esporàdica. 6 €/dia 

 

 Quota Menjador : 148 €/mes 

 Esporàdic Menjador     8€/dia 

 

 activitats de teatre a l’escola bressol Pit Roig en 8,5€.per alumne 

 

bonificacions per condicions especials del 15% 

 

- L’existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques o 

físiques. 

- Que es tracti d'una família nombrosa. 

- Que es tracti d'una família monoparental. 

- Que coincideixin germans/anes al centre el mateix curs escolar. 

- Que siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis   Socials.  

La sol・licitud dels ajuts es podran sol·licitar a la direcció de l'escola bressol al llarg de tot 

el curs escolar i son aplicables a partir del mes següent a la seva sol·licitud. 

En cas de complir amb mes d'un dels barems, nomes s’aplicarà una única bonificació del 

15% de descompte a la quota escolaritat, no es acumulable. 

Per a que aquest ajut pugui aplicar-se, cal que estigui al corrent de tots els pagaments de 

l'escola bressol. 

 

 

Aprovat el 17-05-2016 

Aprovat el 12-09- 2017  

Aprovat el  26-03-2018 
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6.- CENTRE CÍVIC PI NOVELL 

 

activitat preu material/ ingred. 

Zumba estiu  període cursos d'1 mes1/2 - 1 dia/setmana 29,00 €   

Zumba estiu  període cursos d'1 mes1/2 -2 dies/setmana 18,00 €   

pilates estiu  període cursos d'1 mes1/2 - 1 dia /setmana 29,00 €   

pilates estiu  període cursos d'1 mes1/2 -2 dies/setmana 18,00 €   

GIMNÀSTICA PER LA GENT GRAN 1 hora/setmana 20,00 €   

FRANCES  60,00 €   

ITALIA 60,00 €   

PARLONS FRANÇAIS 50,00 €   

BALLET CLASSIC 45,00 €   

GIMNÀSTICA CONSCIENT 1 hora 58,00 €   

FANKY I HIP -HOP 45,00 €   

GIMNÀSTICA DE PILATES 1 hores/setmana 45,00 €   

GIMNÀSTICA DE PILATES 2 hores/setmana 70,00 €   

GIMNÀSTICA DE PILATES 3 hora setmana 95,00 €   

GUITARRA 58,00 €   

IOGA KUNDALINI 58,00 €   

MINDFULNESS DES DE LA TÈCNICA ALEXANDER 75,00 €   

MUSICONTES període quadrimestre ( 8 classes +8 classes) 40,00 €   

RESTAURACIO DE MOBLES 75,00 € 15,00 € 

TONIFICACIÓ 1 hora/setmana 45,00 €   

TONIFICACIÓ 2 hores/setmana 70,00 €   

ZUMBA 1 hora setmana 45,00 €   

ZUMBA 2 hores dies setmana 70,00 €   

TAI-TXI TXI-KUNG 45,00 €   

TAST DE VINS  període quadrimestre de (6 classes +6 classes ) 26,00 € 40,00 € 

GIMNÀSTICA CONSCIENT 1 1/2 hores 58,00 €   

CUINA 3 DIES 21,00 € 15,00 € 

CURIOSITATS DE ST. PERE DE VILAMAJOR Gratuït 15,00 € 

DANSA AFRICANA 58,00 €   

GIMNÀSTICA PER LA GENT GRAN 2 hores/setmana 40,00 €   

MEDITACIÓ 45,00 €   

PATCHWORK 75,00 €   

PINTURA 58,00 €   

TALLERS CREATIUS  45,00 € 10,00 € 

BALL EN LINEA 35,00 €   

JOIERIA 110,00 €   
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MANUALITATS  75,00 € 15,00 € 

SEVILLANES 35,00 €   

PUNTS I PUNTES GRATUÏT   

SPEAKING ENGLISH 50,00 €   

IOGA 1 dia setmana període cursos de 3 mesos 32,00 €   

ioga 2 dies/setmana  període cursos de 3 mesos 60,00 €   

 

Si no s’especifica la durada, les activitats tindran una durada quadrimestral 

  

Aprovat el 30 de maig 2016 

Aprovat el 13 de febrer 2018 

Aprovat el 21 setembre 2019 

Aprovat el 9 de setembre 2019 

Aprovat 27 de gener 2020 

 

 


