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Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la
prestació de serveis i realització d’activitats, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de
l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats
desenvolupades.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei que
actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que es desenvolupen l, el preu públic
es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament aprovarà
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis l, que entrarà en vigor
a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis de caràcter periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la
causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article
102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin
amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest increment
es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es
refereix l’article 1.
Article 4. Beneficis Fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions d’aquests preus públics
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Article 5. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2.1. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Informàtica (octubre-juny)
Català (trimestral)
Anglès (octubre-juny)
Balls country
Curs monogràfics
Restauració mobles

63,00
55,00
167,00
63,00
48,00
84,00

2.2. Preu públic programació estable infantil
Preu públic pels espectacles organitzats per la regidoria de cultura per
a infants d'1 a 12 anys el darrer diumenge de cada mes entre els mesos d'octubre i maig
Menors de 12 anys
Majors de 12 anys

2,00
3,00

2.3. Preu públic programa activitats culturals
Preu públic pels espectacles organitzats per la
regidoria de cultura. Tots els públics
Menú de carnestoltes adults
Menú de carnestoltes infantil
Sopar popular de Festa Major
Menú de la Diada Nacional de Catalunya
Rostida ‘a la flama’ de la Festa de Sant Martí

3,00€
8.5€
6€
4,00€
8,00€
4,00€

2.4. Preu públic programa 0-3 anys
Massatge infantil
Jocs de falda

25,00
25,00

2.5. Preu públic activitats programació jove
Preu públic pels tallers organitzats per la regidoria de joventut adreçat
als joves del municipi d'entre 12 i 30 anys
Preu taller

10,00
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2.6. PREU PÚBLIC SERVEIS PER A LA GENT GRAN DE MÉS DE 60 ANYS I TAMBÉ PER
PERSONES AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT DE MÉS DEL 65% I LES QUE TINGUIN LA
MOBILITAT REDUÏDA APROVADA
SERVEI DE PERRUQUERIA
Rentar i pentinar homes
Tallar i pentinar homes
Rentar i pentinar dones
Tallar
Tint
Metxes
Permanent
Rentar, permanent , tallar i marcar
Celles
Bigoti

6,50
6,50
8,50
5,00
10,00
10,00
19,00
22,00
1,00
1,00

Servei de Podologia

6 ,00

Quiromassatge

20,00

2.7. ACTIVITATS DE FORMACIO I/O TALLERS
Ioga
Pintura
Sevillanes
Tai-Txi
Country
Balls de saló
Activitat física
Altres cursos trimestrals

63,00
63,00
63,00
48,00
63,00
63,00
52,00
63,00

2.8. CURSOS I TALLERS PER A LA GENT GRAN
Cursos i taller de màxim de 6 hores

5,00-€

2.9 PREU PÚBLIC PEL SOPAR DE LA GALA DE L’ESPORT
Preu públic pel sopar de la Gala de l’Esport

15,00.-€
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 26 d’abril de 2018 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 27 de juny de
2018, entrant en vigor el dia de la seva publicació al butlletí oficial de la província i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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