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Ordenança Fiscal núm. 13 
 
PREUS PÚBLICS 
 
Article 1. Fonament legal. 
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals s'estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular els 
diferents Preus Públics que es relacionen com a annexos d'aquesta Ordenança. Amb 
caràcter supletori serà d'aplicació la Llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics. 
 
Article 2. Concepte. 
 
1) Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es 
satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal 
quan hi concorri alguna de les dues circumstàncies següents: 
 
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats. A aquest 
efectes es considerarà voluntària: 
 

1. Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
2. Quan 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 seva reserva a 
favor del sector públic, conforme a la normativa vigent. 
 
2) No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
 

a) Proveïment d’aigües 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. 

 
Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
Article 3. Obligats al pagament. 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o 
activitats, pels quals calgui satisfer-los. 
 
Article 4. Quota. 
 
1. Les quanties dels preus públics venen detallades en els annexos a aquesta 
ordenança, per cadascun dels serveis i/o activitats de què es tracti. 
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2. L'obligació de pagament dels preus públics detallats en els annexos neix des que es 
presti o realitzi qualsevol dels serveis i/o activitats a què es refereixen. 
 
Article 5. Legalització. 
 
El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuades que no hagin estat 
autoritzats prèviament o que ultrapassin els límits de l'autorització no comporta la seva 
legalització i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'activitat i 
amb les sancions i altres mesures que corresponguin. 
 
Article 6. Indemnització per destrucció o deteriorament del domini públic. 
 
Quan per l'activitat pugui provocar la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que li correspongui, quedarà 
obligat a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de reparació 
corresponents i a dipositar-ne l'import prèviament, si es considera necessari per part de 
l'Ajuntament. 
 
Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor 
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament ocasionat. 
 
L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
Article 7. Naixement de l'obligació. 
 
1) L'obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què se sol·liciti el servei o 
l'autorització per l'activitat o l'aprofitament especial o amb l'inici de la prestació del servei 
o la pràctica de l'activitat, encara que no hagi estat concedida l'autorització. 
 
2) L'Ajuntament pot exigir-ne el dipòsit preventiu total o parcial per possibles 
destruccions o deterioraments del domini públic amb caràcter previ a la concessió de 
l'autorització corresponent. 
 
3) Quan, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, el servei 
públic o l'activitat administrativa no es prestin, es retornarà l'import del preu (el 100% si 
no s'hagués iniciat l'activitat administrativa tendent a concedir l'autorització o 
legalització) i, així mateix, el 100% del dipòsit, si n'hi hagués, a qui hagi efectuat els 
ingressos corresponents, salvat que en el corresponent annex particular del preu de que 
es tracti es reguli específicament aquesta qüestió, cas en el que s'estarà al disposat per 
dit annex. 
 
Article 8. Terminis. 
 
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir terminis de venciment 
mitjançant el reglament del mateix servei o d'acords de caràcter general, que podran ser 
adoptats per la Junta de Govern Local. 
Si no s'hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de 
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural. En qualsevol altre 
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cas, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el 
moment de la notificació. En els altres casos, en el moment del requeriment de 
pagament. 
 
Article 9. Gestió dels preus públics. 
 
1) L'Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació, ingrés 
directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament via domiciliació bancària. 
 
2) Quan per la prestació d'un servei o la realització d'una activitat s'exigeixi el pagament 
d'un preu públic de caràcter periòdic, es pot confeccionar un padró i efectuar-ne el 
cobrament per rebut anual, d'acord amb el calendari que prevegi l'Ajuntament. En 
aquests supòsits, les quotes s’hauran de fer efectives de forma anticipada respecte a la 
seva meritació abans de l’inici de l’activitat que constitueix el fet imposable del preu 
públic. L’acreditament coincidirà amb l’inici de l’activitat. 
 
3) L'administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització o d'aprofitament del 
servei i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes. En el cas que els usuaris no 
li facilitin les dades o dificultin les comprovacions, l'administració municipal pot efectuar 
les liquidacions per estimació, partint de les dades que tingui i de l'aplicació dels índexs 
pertinents. 
 
4) L'administració municipal pot suspendre, llevat que hi hagi normes específiques que 
ho prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l'activitat, si les persones 
obligades al pagament incompleixen l'obligació d'aportar les declaracions o les dades 
sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les quotes vençudes, 
sense perjudici d'exigir-los el pagament dels preus acreditats. 
 
5) En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora 
de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Article 10. Establiment i fixació de preus públics. 
 
1) L'establiment i la fixació de preus públics corresponen al Ple, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'art. 
22.2.e, de la Llei 7/85, de 2 d'abril. 
 
Els preus públics es determinaran a un nivell que cobreixi, com a mínim, els 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. 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 subvencionada. 
 
D'acord amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 13 de juliol de 2011 
sobre delegacions de competències en la Junta de Govern Local, correspon a aquest 
òrgan l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals, així com 
l'aprovació o modificació de llurs quadres de tarifes annexos a l'Ordenança General dels 
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Preus Públics Municipals. Per a la fixació dels preus acords s'haurà de tenir en compte 
el cost del servei o el valor de l'aprofitament de què es tracti. 
 
Article 11. Serveis o activitats amb altres ens. 
 
1. Els preus públics derivats de prestacions o activitats concertades amb 
Administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que 
inclouen els contractes i/o convenis amb/entre les institucions indicades. Si no n'hi ha, 
seran els dels quadres de tarifes dels annexos corresponents d'aquesta ordenança. 
 
2. Els preus públics poden ser objecte de conveni amb particulars, amb les següents 
condicions: 
 
a) El subjecte passiu ha d'estar al corrent dels seus deutes tributaris. 
b) La durada màxima serà de 2 anys, prorrogables d'un en un si se sol·licita abans del 
darrer trimestre de la seva vigència. S'entendrà concedida la pròrroga si en el termini 
d'un mes no ha recaigut resolució expressa al respecte. 
c) Els ingressos s'efectuaran tal com es disposi en el conveni. 
d) La rescissió del conveni es produirà per la manca d'ingrés del preu o d'algun dels 
terminis establerts. 
 
Disposició addicional. 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 3 de novembre del 2022, 
començarà a regir l’1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. 
 
ANNEX 1. PREU PÚBLIC ACTUACIONS PROFESSIONALS TEATRE CASAL 
CULTURAL 
 

PREU PÚBLIC ACTUACIONS PROFESSIONALS TEATRE CASAL CULTURAL 

Preu catxet General Bonificada 

Fins a 900,00 € 5,00 € 3,00 € 

De 901,00 € a 1.800,00 € 7,00 € 5,00 € 

De 1.801,00 € a 2.700,00 € 10,00 € 8,00 € 

De 2.701,00 € a 3.600,00 € 12,00 € 10,00 € 

De 3.601,00€ en endavant 15,00 € 12,00 € 

PREU PÚBLIC PER A LES PROJECCIONS DE CINEMA CATALA CICLE GAUDÍ 
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Entrada General 4,50 euros 

Entrada reduïda 3,00 euros 

 
ANNEX 2. PREU PÚBLIC LLIBRES, CONTES I ALTRES 
 

PREU PÚBLIC LLIBRES I CONTES 

Edició Venda al 
públic 

Establiments 
Comercials 

Contes Sala i Ricardis 9,00 € 7,20 € 

Quaderns monogràfics locals – Cat. A 10,00 € 8,00 € 

Quaderns monogràfics locals – Cat. B 15,00 € 12,00 € 

Llibre “Sant Benet de Bages” 35,00 € 29,00 € 

Llibre Sant Fruitós, passió pel bàsquet 15,00 €  

Llibre “Alfred Figueras: 120 aniversari” 15,00 €  

Llibre “La Festa de l’Arròs: cultura, tradició i 
gastronomia a Sant Fruitós de Bages” 

20,00 € 20,00 € 

Llibre “Els drets humans d’Abel Azcona” 10,00 € 10,00 € 

Llibre “Images d’Alger” (format 
col·leccionista) 

150,00 € 150,00 € 

Llibre “Images d’Alger” (format reduït) 20,00 € 20,00 € 

Llibre “Lluís Espinal: periodista de la vida”  
de Lluís Espinal 

10,00 € 10,00 € 

Llibre “Paraula, Matèria i Imatge” d’Arnau 
Puig, Agustí Penadès i Lluís Ivern 

15,00 € 15,00 € 

Altres   

Gorra festa de l’arròs 14,00 € 14,00 € 

Drap de cuina festa de l’arròs 5,00 € 5,00 € 

Mocador Festa de l’Arròs 2,00 €   2,00 € 

Botifarrada popular 4,00 €  

Audiovisual de Sant Fruitós de Bages 9,00 € 7,20 € 

Merchandising Any pintor Alfred Figueras i 
els gegants de Sant Fruitós de Bages (punts 
de llibres i imants) 

1,5 €/unitat 1,2 €/unitat 

 
ANNEX 3. PREU PÚBLIC SORTIDES CULTURALS I TEATRALS 
 

PREU PÚBLIC SORTIDES CULTURALS I TEATRALS 

Sortida cultural al teatre a Barcelona en autocar 39,00 € 

Sortida al Gran Teatre del Liceu 95,00 € 

Sortida cultural visita Monestir i Museu de Montserrat 18,00 € 

Pack turístic i gastronòmic “Viu la festa de l’arròs des 
de dins” 1 dia 

25,00 € per 2 persones 

Pack turístic i gastronòmic “Viu la festa de l’arròs des 
de dins” 2 dies 

150,00 € per 2 persones 
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Sortida a teatre-  

 
 

Sortida a Alcalá del Valle 68,00 € (viatge d’anada i tornada) 
43,00 € (viatge d’un sol trajecte) 
Gratuït per als menors de fins a 14 
anys inclosos, i que vagin 
acompanyats d’un adult. 

 
ANNEX 4. PREU PÚBLIC ESCOLA D’ADULTS  
 

PREU PÚBLIC ESCOLA D’ADULTS  

Curs d’anglès 1 dia a la setmana 40,00€/trimestrals 

Curs d’anglès 2 dies a la setmana 80,00€/trimestrals 

Taller de memòria i activitats culturals 60,00 € curs 

Curs de català- Nivell Bàsic (B1-B2-B3) 30,00 € curs 

Curs de català- Nivell de suficiència (S1-S2-S3) 90,00 € curs 

Informàtica- Nivell Bàsic (40h) 50,00 €  

Informàtica- Nivell Mitjà (40h) 50,00 € 

Informàtica- Nivell Avançat (40h) 50,00 € 

Curs de cuina saludable i sostenible 15,00 € / sessió 

 
ANNEX 5. PREU PÚBLIC ACTIVITATS FÍSIQUES GENT GRAN 
 

PREU PÚBLIC ACTIVITATS FÍSIQUES GENT GRAN 

Matrícula per activitat 20,00 € 

Gimnàstica de manteniment 60,00 €/anuals 

Ioga 60,00 €/anuals 

Activitats aquàtiques (1 dia a la setmana) 45,00 €/anuals 

Activitats aquàtiques (2 dies a la setmana) 75,00 €/anuals 

Caminades a cent cap als 100 Gratuïtes 

 
ANNEX 6. PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, 
PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 

ABONAMENTS DE TEMPORADA  
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Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 85,00 € 

Individual de 5 a 25 anys (ambdós inclosos) 53,00 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

A partir de 65 anys 42,00 € 

A partir de 75 anys Gratuït 

  

Grups escolars , cada nen (per cada 15 nens podrà entrar 1 monitor 
gratis) 

2,00 € 

Grups d’estades esportives, campus... (per cada 15 nens podrà 
entrar 1 monitor gratis) Tarifa per nen/setmana complerta de 7 dies 

1,50 € 

  

ENTRADES DIARI  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 3,90 € 

Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 2,60 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

A partir de 75 anys Gratuït 

  

ENTRADES FESTIU  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 5,80 € 

Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 3,65 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

A partir de 75 anys Gratuït 

  

BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA  

Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el moment 
de treure´s l’abonament 

50% 

Tinença del carnet de família nombrosa o monoparental en el 
moment de treure’s l’abonament 

30% 

Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat Socials 30% 

 
Notes: 
Tots els carnets són individuals i les bonificacions només s'apliquen a la persona que 
acredita la condició corresponent. A efectes d'edat computa l'edat del dia en que es 
tramita l'alta de l'abonament o s’adquireix l’entrada. 
 
Acreditació de cada condició: 
 
Edat: DNI o Carnet de Conduir 
Empadronat: DNI o certificat d'empadronament. 
Família Nombrosa o monoparental: títol de família nombrosa o monoparental (o carnet 
individual acreditatiu) 
Pensionista per Incapacitació SS: Còpia full pensió SS 
Pensió Inferior SMI: Còpia full pensió SS 
Les presents bonificacions seran de caràcter acumulatiu i s’aplicaran a petició del 
beneficiari que reuneixi les condicions recollides en el present article. 
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ANNEX 7. PREU PÚBLIC PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES OLIVERES 
 

PREU PÚBLIC PER A LES SORTIDES EDUCATIVES DURANT EL CURS ESCOLAR 

Sortides alumnes 2n. Curs 16,41 € alumne / sortida 

Sortides alumnes 3r. Curs 13,65 € alumne / sortida 

 
ANNEX 8. PREU PÚBLIC PER A ACIVITATS DE L’ÀREA DE JOVENTUT 
 

ACTIVITAT PREU 
GENERAL 

PREU 
REDUIT 

BENEFICIARIS 
PREU REDUIT 

Activitat amb dieta (calçotada, sopar, 
etc.) 

6,00 € 3,00 € Joves fins a 35 
anys. 

Concert Carnestoltes  5,00 € 3,00 € Entrades 
anticipades. 

Concert Setmana Jove 5,00 € 3,00 € Entrades 
anticipades. 

Excursió autobús (fins a 50km) 3,00 € ------------ ------------ 

Excursió autobús (entre 51km i 
100km) 

4,20 € ------------ ------------ 

Excursió autobús (més de 100km) 5,40 € ------------ ------------ 

Taller/curs curta durada (sense 
materials)1 

1,00 €/hora ------------ ------------ 

Taller/curs curta durada  
(amb materials fungibles)1 

1,50 €/hora ------------ ------------ 

Taller/curs mitja durada (sense 
materials) 1 

5,00 €/mes ------------ ------------ 

Taller/curs mitja durada  
(amb materials fungibles)1 

7,50 €/mes ------------ ------------ 

Torneig de Futbol Sala 15,00 €/equip ------------ ------------ 

Torneig de Vòlei Platja 10,00 €/equip ------------ ------------ 

Torneig 12 hores de Vòlei 5,00 €/equip ------------ ------------ 

 
ANNEX 9. PREU PÚBLIC PER AL SERVEI D’ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC 
SOCIOEDUCATIU A LES FAMÍLIES PER SESSIÓ. 
 
Preu públic per sessió: 49 € 
Reducció del 100 % del preu públic pel servei d’acompanyament terapèutic 
socioeducatiu a les famílies derivades per serveis socials. 
Reducció del 50 % del preu públic per a aquelles famílies no derivades per part dels 
serveis socials, però amb situació de necessitat per a dur a terme un servei de teràpia 
familiar provocada per la situació excepcional Covid-19. 

 
1 Queden exclosos els cursos i tallers programats dins dels “Tallers Ocupa’t”, atès que tenen com a objectiu la millora de 

l’ocupabilitat i que les i els beneficiaris són, majoritàriament, persones a l’atur. 
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ANNEX 10.  PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DELS CURSETS DE NATACIÓ 
(juliol i agost) 
 

PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DELS CURSETS DE NATACIÓ (juliol i agost) 

Nens socis de la piscina 30,00 €/mes 

Nens no socis  36,00 €/mes 

Adults socis de la piscina 20,00 €/mes 

Adults no socis 24,00 €/mes 

 
ANNEX 11.  PREU PÚBLIC ACTIVITAT ESPORT ESCOLAR 
 

PREU PÚBLIC PER A L’ACTIVITAT D’ESPORT ESCOLAR 

Activitat Esport Escolar 1 hora/setmana 30,00 €/curs 

 
ANNEX 12.  PREU PÚBLIC PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA SOCIAL DE FOMENT 
DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE  
 

PREU PÚBLIC PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA SOCIAL DE FOMENT DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE 

Participació al programa social de foment de la 
mobilitat sostenible entre les persones de 65 
anys o més 

4,00 € 

 
ANNEX 13.  PREU PÚBLIC PER A LA SORTIDA A LA MATERNITAT D’ELNA  
 

PREU PÚBLIC PER A LA SORTIDA A LA MATERNITAT D’ELNA 

Preu públic sortida a la Maternitat d’Elna (bus i 
visita) 

15,00 €/persona 

 
ANNEX 14.  PREU PÚBLIC PER A LA BANYADA NOCTURNA A LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 

PREU PÚBLIC PER A LA BANYADA NOCTURNA A LA PISCINA MUNICIPAL 

Entrada majors de 14 anys 2,00 € 

Entrada menors, de 6 a 13 anys acompanyats 1,00 € 

Entrada menors fins a 5 anys acompanyats gratuïta 

 
ANNEX 15. PREU PÚBLIC PER A CONCERT INFANTIL ÀREA CULTURA I FESTES 
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PREU PÚBLIC PER A CONCERT INFANTIL ÀREA CULTURA I FESTES 

Menors de 3 anys Entrada gratuïta 

Persones de 3 anys endavant, entrada 
anticipada Concert infantil 

3,00 € 

Persones de 3 anys endavant, entrada taquilla 
Concert infantil 

5,00 € 

 
ANNEX 16. PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ESPECTACLES CULTURALS 
AMB MARIDATGE/TAST DE VINS 
 

PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ESPECTACLES CULTURALS AMB 
MARIDATGE/TAST DE VINS 

Espectacles culturals amb maridatge/tast de vins 6,00 euros/persona 
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