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ORDENANÇA FISCAL NUM. 20 
 

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1r. 
L'establiment,  fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen  pel Capítol VI 
del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,  i   altres normes concordants sobre 
Hisendes Locals i, supletòriament,  per la Llei 8/1989,  de 15 d'abril i en allò que no 
preveuen els textos anteriors,  són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. 
Tenen   consideració  de  preus  públics  les  contraprestacions pecuniàries que se 
satisfan per:   
 

a) La utilització privativa o l'aprofitament del domini  públic municipal. 
b) La prestació  de  serveis  o  la  pràctica d'activitats administratives  de 

competència municipal quan hi  concorrin alguna de les dues circumstàncies 
següents: 

1. Que  els  serveis  públics  o  les   activitats administratives   no  siguin  de  
sol·licitud  o de recepció obligatòria. 

2. Que   els  serveis  públics   o   les   activitats administratives siguin 
susceptibles de ser prestades o  efectuades pel sector privat perquè no  
impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars o cap altra  
manifestació  d'autoritat,  o bé quan  no es tracti  de  serveis  dels quals 
s'hagi  declarat la reserva  a  favor de les entitats locals  segons la 
normativa vigent. 

          
Article 3r. Obligats al pagament 
 

Estan solidàriament obligats al pagament :   
 

a) Els  qui han sol·licitat la concessió o la llicència  per  a l'aprofitament especial o la 
prestació del servei sempre   que no  s'esdevingui la circumstància prevista en el 
paràgraf  2 de l'article 8. 

 
b) Els qui gaudeixen,  utilitzen o aprofiten  especialment  el domini  públic  en  

benefici  particular,  o  utilitzen  els serveis  o activitats pels quals cal satisfer preus 
públics, encara  que  no  hagin demanat  la  corresponent  concessió, llicència, 
autorització o prestació. 

 
Article 4t. 
No   estan   obligades   al  pagament  de   preus   públics   les administracions  públiques  
per als aprofitaments  inherents  als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana. 
 
Article 5è. 
El  pagament  de  preus  públics  per  serveis  o   aprofitaments efectuats  i  no 
prèviament autoritzats o que ultrapassessin  els límits  de l'autorització,  no comporten la 
legalització  de  les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la 
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suspensió  de  la prestació del servei o de l'aprofitament i  amb les sancions o altres 
mesures que correspongui. 
 
Article 6è. Indemnitzacions  per la destrucció o de teriorament  del domini públic 
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la   destrucció  o  el  
deteriorament  del  domini   públic,  el beneficiari,  sense  perjudici del pagament del preu  
públic  que correspongui,  s'obliga  al  reintegrament del cost total de  les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. 
 
Si els danys són irreparables,  hom indemnitzarà el municipi  amb una quantitat igual al 
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 
 
L'Ajuntament   no   pot    condonar  totalment  o   parcial   les indemnitzacions  i  els 
reintegraments a què es  refereix  aquest article.         
 
Article 7è. Naixement de l'obligació 
L'obligació  de  pagar  el preu públic neix  amb  l'inici  de  la prestació  del  servei o la 
pràctica de l'activitat,  o  des  del moment que es concedeix la utilització privativa o 
l'aprofitament especial. 
També  neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un 
aprofitament especial,  encara que no hagi  estat autoritzat. 
 
Article 8è. 
L'Ajuntament  podrà  exigir el dipòsit previ de l'import total  o parcial. 
Quan,  per  causes que no són imputables al pagament obligat  del preu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització  del  domini públic no es presti o no  es  
practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit. 
 
Article 9è. 
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 hom no ho 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 tot 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.        
 
Article 10è. Concessió o autorització d'aprofitamen ts especials 
 1.  Quan  es  tracti de l'ús privatiu de béns  de  domini  públic (entenent com a ús 

privatiu el que està constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció de 
domini públic,  de manera que se'n  limiti  o  exclogui  la utilització per  part  dels  
altres interessats)  de caràcter continuat o d'un ús que  comporti  la transformació 
o la modificació del domini públic,  el preu públic ha d'ésser objecte de concessió.  
Les concessions  s'adjudiquen, partint  del  preu  de tarifa,  mitjançant un concurs  
segons  la normativa  del Reglament del Patrimoni dels Ens  Locals,  aprovat per 
Decret del Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, i la 
reguladora de la contractació dels ens locals. En caràcter supletori hi és 
d'aplicació  el "Reglamento de Bienes de las  Entidades Locales",  aprovat per 
R.D.  1372/1986,  de 12  de juny.  L'atorgament de les concessions correspon al 
Ple,  i hi és preceptiu  i indispensable  el  vot  favorable  de  la  majoria absoluta 
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dels membres de la Corporació quan s'atorgui per més  de cinc  anys i quan la 
quantitat dels béns de domini públic  siguin superiors  al 10 per cent dels recursos 
ordinaris del  pressupost municipal.    

 2.  Quan  es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic  de caràcter esporàdic 
o amb una durada inferior a un any,  en el cas que  els  sol.licitants  siguin  més  
d'un,  l'atorgament  de  la corresponent   llicència  correspon  a  l'alcalde.   Per  al  
seu atorgament es parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que,  sense  
perjudici  de  la  seva  agilitat,  garanteixin  els principis d'objectivitat,  publicitat i 
concurrència,  com  poden ser concurs normal,  el concurset, la subhasta 
mitjançant puges a la dita, etc. 

 3.  En  els  altres  casos,  correspon a  l'alcalde  l'atorgament de llicències  d'ús  o 
aprofitaments especials de béns  de  domini públic pel preu de tarifa.           

 
Article 11è. Gestió dels preus públics 
L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions  o aportacions  de  dades 
que consideri necessàries per conèixer  el grau real d'utilització del servei o 
d'aprofitament i  pot,  així mateix, fer les comprovacions oportunes. 
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin  les  
comprovacions,   l'administració  municipal  pot efectuar les liquidacions per estimació, 
partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients. 
 
Article 12è. 
L'administració  municipal pot suspendre,  salvat que  existeixin normes específiques que 
ho prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament  especial quan els qui estan obligats 
al  pagament incompleixin  l'obligació d'aportar les declaracions o les  dades sol.licitades,  
quan  obstaculitzin les comprovacions,  o quan no satisfacin  les  quotes vençudes,  
sense  perjudici  d'exigir  el pagament dels preus acreditats. 
 
Article 13è. 
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 14è. 
Al  cap de sis mesos del venciment,  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 d'haver-se intentat el cobrament o 
haver-se fet el seu requeriment. 
            
Article 15è. Establiment  i fixació dels preus públ ics 
L'establiment  i la fixació dels preus públics corresponen al Ple, delegant les facultats de 
fixació en  la Comissió  de Govern,  de conformitat amb l'article 26.2.b  de  la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril. 
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels   preus   públics    
establerts   pel   mateix   ajuntament, corresponents  als  serveis a càrrec dels  esmentats  
organismes, excepte  quan  els  preus  no  cobreixin  el  seu  cost.   
Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació  amb  els  
consorcis  salvat que hi  hagi  una indicació diferent que en els seus estatuts. 
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En  ambdós supòsits els organismes autònoms i els  consorcis  han d'enviar  a  
l'ajuntament una còpia de la proposta i  de  l'estat econòmic  d'on  es desprengui que els 
preus públics cobreixen  el cost del servei. 
 
Llevat que expressament s'indiqui el contrari,  les tarifes  dels preus  públics no 
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la 
normativa que el regula. 
 
Article 16è. 
Els  preus  públics  que  puguin  correspondre  a  la   "Compañía  Telefónica   Nacional   
de  España"  se  substituiran   per   una compensació  en metàl·lic de periodicitat anual,  
de  conformitat  amb  la disposició addicional 8a.  de la Llei 39/1988 en  relació amb la 
Llei 15/1987, de 30 de juliol. 
Quan  es  tracti  de preus públics per  utilització  privativa  o aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o la volada de   les   vies  públiques  municipals,   en   favor 
d'empreses explotadores  de  serveis de subministraments que afectin tota  o una part 
important del veïnat,  el seu import consistirà,  en tot cas i sense cap excepció,  en l'1,5 
per cent dels ingressos bruts procedents   de  la  facturació  que   obtinguin   anualment   
les esmentades empreses en el terme municipal. 
El pagament de l'esmentat import és compatible amb l'exigibilitat de taxes o preus públics 
per a la prestació de serveis. 
 
Article 17è. 
En  tot  expedient  d'ordenació de preus públics  ha  de  figurar l'estudi  econòmic 
corresponent  que es pot  limitar,  en el  cas d'aprofitaments  especials  del  sòl  de  
domini  públic,  a  una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents. 
 
Article 18è. 
No  es  pot  exigir  preus  públics per  a  cap  dels  serveis  o activitats següents: 

a) Abastament 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 pre-escolar i educació general bàsica. 

 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 13 d’octubre                   
de 2003, començarà a regir el dia 1r. de gener de  2004, i continuarà vigent mentre no 
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, restaran vigents. 
 
 
Aquesta ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 2 de juny de 2008 

 
Els annexos 2, 3, 4, 5, 6, 7  i  10,  han estat modificats en sessió de la Junta de Govern 
Local de data 28 d’octubre de 2008. 
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L’annex 13 de la present ordenança ha estat modificat en sessió de la Junta de 
Govern Local de data 4 de novembre de 2008. 
 
L’annex 1 de la present ordenança ha estat modificat en sessió de la Junta de Govern 
Local de data 25 de novembre de 2008. 
 
Modificació: BOPT 19-12-2009 (Annexos 9 i 10) 
 
Modificació: BOPT 10-03-2010 (Annexos 3 i 8) 
 
Publicació imposició: BOPT 19-04-2010 (Annex 14) 
 
Modificació: BOPT 30-09-2010 (Annex 2) 
 
Publicació imposició: BOPT 30-09-2010 (Annex 15) 
 
Darrera modificació: BOPT 15-12-2010 (Annexos 3, 7 i 14) 
 
Annex 1, deixat sense efectes en sessió plenària de data 27 d’octubre de 2011, al tenir la 
consideració de tarifa al ser prestat el servei per la societat municipal. 
 
Annexos 3, 4, 5, 11 i 14 modificats en sessió plenària de data 27 d’octubre de 2011 
 
Annex 6, derogat en sessió plenària de data 27 d’octubre de 2011 
 
Annex 13, modificat en sessió de la JGL de data 21 de febrer de 2012 
 
Annex 2 i 7 modificats en sessió de JGL de data 10 de maig de 2012 
 
Annex 12 derogat en sessió de la JGL de data 10 de maig de 2012 
 
Annex 7 modificat en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2014 
 
Annex 13 modificat en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2014 
 
Annexos 3 i 15 modificats en sessió de la JGL de data 2 de maig de 2016 
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ANNEX A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS 
 
 

ANNEX 1 
 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRANSP ORTS 
 

Transport Regular: 
 

Transport públic viatgers estació RENFE, per 
bitllet  

1,00€ 

Transport públic viatgers urbà , per bitllet  0,50€  
 

S’estableix una reducció del 50 % sobre les tarifes en abonaments de 10 i 20 serveis. 
Aquests abonaments tindran una validesa de 6 mesos. 

 
S’estableix una reducció del 30 % sobre la tarifa en serveis de bus urbà que tinguin 
caràcter de transport escolar. 

 
Els pensionistes i les persones majors de 65 anys, empadronats en el municipi, podran 
sol.licitar la targeta de transport gratuït. 

 
Transport Discrecional: 

 
Preus ANY 2009 Bus 21 places Bus 53 places Bus 63 places 
Fixe de sortida 34,33 68,66 81,02 
Quilòmetres 0,42 0,84 0,99 
Hores xofer 14,88 14,88 14,88 

 
 
 

ANNEX 2 
 
 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LOCALS MUNICIPA LS. 
 

TARIFES 
 

Local democràcia, per dia o fracció  31,50 € 
Vestíbul teatre municipal, per dia o 
fracció 

31,50 € 

Local teatre municipal, per dia o 
fracció 

315,20 € 

Sala reunions centre cívic, per dia o 60,00 € 
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fracció 
Sala auditori escola municipal de 
Música i Dansa 

 

De dilluns a divendres en horari lectiu i 
dissabtes 

 

Mati, per hora  30,00 € 
De dilluns a divendres en horari no 
lectiu, dissabtes tarda, diumenges i 
festius, per hora 

50,00 € 

Sala d’actes escola municipal de 
Música i Dansa 

 

De dilluns a divendres en horari lectiu i 
dissabtes  

 

Mati, per hora  30,00 € 
De dilluns a divendres en horari no 
lectiu, dissabtes tarda, diumenges i 
festius, per hora 

50,00 € 

Resta de locals municipals, per dia o 
fracció 

157,60 € 

 
Restaran exemptes de pagament d'aquesta taxa, totes les entitats socials, socio-culturals, 
culturals i esportives de la Vila, sempre que es justifiqui i sempre i quan la Junta de 
Govern Local trobi convenient l'ús de la utilització, en base a l’interès general (entitats 
sense ànim de lucre) 
Pel que fa les sol·licituds de les sales de l’escola municipal de Música i Dansa, cas de 
sol·licitar-se durant la totalitat del curs escolar, l’import es reduirà a 12,50 € / hora, en les 
peticions de dilluns a divendres en horari lectiu i dissabtes al mati, i a 20,80 € / hora, en 
les peticions de dilluns a divendres en horari no lectiu, dissabtes tarda, diumenges i 
festius; si la sol·licitud és de com a mínim un mes, l’import serà de 20,00 € / hora en les 
peticions de dilluns a divendres en horari lectiu i dissabtes al mati i de 33,30 € / hora en 
peticions de dilluns a divendres en horari no lectiu, dissabtes tarda, diumenges i festius. 
 
Fiança: Tots els sol·licitants de utilització dels locals municipals als que els hi és 
d’aplicació aquesta ordenança, dipositaran, una fiança de 50 €, per a garantir el correcte 
ús de les instal·lacions a utilitzar. 
 
Aquesta fiança es dipositarà en efectiu a la tresoreria municipal amb posterioritat a l’acord 
favorable de la Junta de Govern Local, d’utilització del local sol·licitat i prèviament a la 
data d’utilització sol·licitada. 
 
Al finalitzar la utilització del local, el sol·licitant donarà avis a la policia local o al personal 
responsable de la dependència que emetrà un informe de l’estat en que es troba el local. 
Aquest informe serà la base per determinar la devolució de la fiança, en cas que no hi 
hagin desperfectes o no s’hagi de procedir a fer una neteja del local per part de 
l’Ajuntament. En cas que hi hagin desperfectes o s’hagi de procedir a realitzar una neteja 
del local per part de l’Ajuntament, aquest cost es descomptarà de la fiança dipositada, i 
en cas que la fiança no fos suficient, se n’exigirà la indemnització que compensi el total 
del desperfecte o de la neteja.  
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ANNEX 3 
 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE FOTOC ÒPIES, 
IMPRESSIONS I SUPORTS DIGITALS 

 
TARIFES 
 
Dependències de l’Ajuntament 
 

Fotocòpia en b/n 0’10 € 
Fotocòpia en color 1,24 € 
Disquets en format CD 13,87 € 
Disquets en format DVD 14,90 € 
Impressió 3D, per hora sense material 2,00 € 

 
Dependències de l’Escola Municipal de Música i Dansa 
 

Fotocòpia en b/n A-4 0,07 €  
Fotocòpia en b/n A-4 (2 cares) 0,10 €  
Fotocòpia en b/n A-3 0,10 €  
Fotocòpia en b/n A-3 (2 cares) 0,14 €  
Fotocòpia en color A-4 1,10 €  
Fotocòpia en color A-4 (2 cares) 1,13 €  
Fotocòpia en color A-3 1,13 €  
Fotocòpia en color A-3 (2 cares) 1,16 €  

 
Dependències de la Biblioteca comarcal  
 
 De 1 a 10 còpies A partir de 

10 còpies 
Fotocòpia en b/n 0’10 € 0,21 € 
Impressió en b/n 0,10 € 0,21 € 
Impressió color text/títol 0,15 € 0,31 € 
Impressió color imatge 0,31 € 0,62 € 
Impressió color amb més d’una imatge o 
full sencer 

0,67 € 1,34 € 

Disquets en format CD 1,03 € ----- 
Disquets en format DVD 2,06 € ----- 

 

 
ANNEX 4 

 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE FAX. 

 
TARIFES 
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Per cada full: 
 

Nacional 3,25 € 
Internacional 5,16 € 

 
 

 
ANNEX 5 

 
PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE TANQUES. 

 
TARIFES 

 
Per unitat dia o fracció: 
 
Utilització fins una setmana 1,05 € 
Utilització fins a dues setmanes 2,10 € 
Utilització de més de dues 
setmanes 

3,15 € 

 
Les despeses de trasllat,càrrega, descàrrega i retorn aniran a càrrec del sol·licitant. 
 
 

ANNEX 7 
 

PREU PÚBLIC PER MATRÍCULA I QUOTES DE L’ESCOLA MUNI CIPAL DE 
MÚSICA I DANSA 

 
MATRÍCULA MÚSICA I DANSA 

 
Programa Sense instrument Amb instrument 
Fem música 36,60 €  
Música i moviment – 1 36,60 €  
Musica i moviment - 2 i 3 34,15 €  
Iniciació – música 41,60 € 68,60 € 
Nivell elemental - música 45,70 € 70,35 € 
Nivell mitjà 57,75 € 85,45 € 
Només instrument  63,10 € 
Iniciació – dansa 41,60 €  
Nivell elemental – dansa 43,20 €  
Avançat – dansa 58,65 €  
 
DESCOMPTES ADDICIONALS 
En cas de matricular-se en música i dansa el preu de la primera quota serà de 46,85 €. 
En cas de no cursar el mateix nivell d’instrument i llenguatge musical, s’aplicarà la 
matrícula i quota del nivell de llenguatge. 
 
MODALITATS DE PAGAMENT 
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Es cobra la matrícula al juliol o al setembre i 10 fraccions o mensualitats de setembre a 
juny; excepte els programes Fem música i Música i moviment - 1, els quals tenen 8 
fraccions o mensualitats d’octubre a maig. 
 
QUOTES MÚSICA I DANSA 
 
QUOTES MENSUALS FEM MÚSICA 
 
Fem música (de 0 a menors de 3 anys) 28,35 € 
 
QUOTES MENSUALS MÚSICA I MOVIMENT - 0 
 
Música i moviment - 1 (3 anys) 28,35 € 
 
QUOTES MENSUALS MÚSICA I MOVIMENT - 1 i 2 
 
Música i moviment - 2 i 3 € 28,35 
 
QUOTES MENSUALS DE MÚSICA 
 
 Sense instrument Amb 60’ instrument 

Iniciació 32,55 € 74,55 € 

Nivell elemental 34,65 € 75,60 € 

Nivell mitjà 37,80 € 77,70 € 

Només instrument  61,95 € 

Segon instrument  11,10 €/hora 

Suplement instrument  11,10 €/hora 
 
Classes de repàs, d’estiu o vacances Individual: 7,35 €/hora 

 Col·lectiva: 5,00 €/hora 
 
QUOTES MENSUALS DE DANSA 
 
Iniciació 32,55 € 

Nivell elemental 40,95 € 

Avançat 52,50 € 
 
En el cas de cursar música i dansa, el preu de les quotes de dansa són les següents  
(les quotes de música seran íntegres.): 
 
Iniciació 1 21,00 € 

Iniciació 2 28,35 € 

Nivell elemental 33,30 € 

Avançat 41,90 € 
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QUOTES CORAL D’ADULTS 
 

TOTAL 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

150 € 60 € 45 € 45 € 

 
LLOGUER D’INSTRUMENTS 
 

Valorats en menys de 300 € Valorats en més de 300 € 

6,60 € / mes 10,05 € / mes 

 
DESCOMPTE FAMILIAR - ADULTS - 3ª EDAT - PROFESSORAT 
 
Quan hi hagin dos germans, a l’import més alt s’aplicarà un 15% de descompte. 
En el cas d’haver-hi tres germans, a l’import més alt s’aplicarà un 30% i al segon import 
un 15%. 
Els descomptes s’aplicaran sobre el total dels serveis. 
Al preu de les classes de repàs, d’estiu o vacances no s’aplicarà el descompte. 
A les tarifes dels alumnes majors de 18 anys s’augmentarà en 7,35 €. 
Als fills del professorat, l’ensenyament serà gratuït. 
Cònjuges o parelles de fet del professorat, s’aplicarà un 30% de bonificació. 
Als membres de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, s’aplicarà un 40% de bonificació. 
Al professorat de l’Escola, l’ensenyament regulat de tot el curs, s’aplicarà el 60% de 
bonificació. 
Tindran dret a una bonificació del 10 % els subjectes passius que ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa o de família monoparental. Per gaudir d’aquesta bonificació 
s’haurà d’aportar documentació que justifiqui la condició de família nombrosa o de família 
monoparental, expedit per organisme competent. 
 
 

 
 

ANNEX 8 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESTACIONA MENT DE 
VEHICLES  MOTOR AMB HORARI LIMITAT 

 
TARIFES 

 
1. EL preu per estacionament es devengarà des del moment que el vehicle es trobi 
estacionat als llocs de regulació de l’aparcament degudament senyalitzats i no es 
trobin dintre dels supòsits de ni subjecció.   
 
2. El pagament del preu s’efectuarà mitjançant l’adquisició del corresponent ticket 
d’estacionament. 
 
Les quotes tributàries es determinaran en funció del temps d’estacionament a les 
zones de control, dintre del següent horari: 
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De dilluns a divendres: de 9.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores 
Dissabtes: de 9.00 a 13.00 hores. 
 
Aquestes quotes seran aquelles que resultin d’aplicar les següents tarifes: 
 
A) Tarifa Zones Blaves: 
 EUROS 
Import mínim de 5 minuts 0,05 
Per primera hora d’estacionament 0,60 
Per dos hores d’estacionament 1,20 
Per fraccions de temps cada 15 minuts 0,15 
 
L’usuari podrà enervar els efectes de la denúncia mitjançant l’obtenció en qualsevol 
parquímetre d’un títol especial “d’excés de temps” per un import de 3 € si el vehicle no 
ha sobrepassat en una hora l’hora de la denúncia o el temps d’estacionament permès 
indicat al títol   habilitant. Aquest títol “d’ excés de temps” es dipositarà a la bústia 
d’anul·lació del parquímetre o bé haurà de ser lliurat junt amb la denúncia a un 
controlador del servei.  
 
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa els següents vehicles: 

a) Els vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda, que mostrin la 
targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb disminució, que 
estacionin durant el temps imprescindible. 
b) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyi a la seguretat 
Social o Creu Roja i les ambulàncies mentre estiguin realitzant un servei. 
c) Les  bicicletes. 
d) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria. 
e) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes 
de l’ Estat, província, municipi o entitats autònomes, que estiguin destinades 
directament i exclusivament a la prestació dels serveis. 
f) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Catalunya i 
Espanya, externament identificades. 
g) Els vehicles en els quals es desplacin persones amb minusvalies que afectin 
a la seva mobilitat i estiguin en possessió de la corresponent autorització 
especial  instal·lada en un lloc visible del vehicle. 
 h) A l’horari establert per l’ òrgan competent, els vehicles que estiguin 
executant treballs de carrega i descarrega degudament acreditades, fins a un 
període màxim de 15 minuts. 
 

 
ANNEX 11 

 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINIS TRAMENT DE 

MATERIAL D’OBRA  
 

TARIFES 
 

Per cada peça de rajola de vorera 1,65 € 
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ANNEX 13 
 

PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA LLAR D’ INFANTS. 
 

TARIFES 
 
1.- La quantia del preu públic regulat en aquest annex serà la que es fixa en les tarifes 
següents: 
 

SERVEI  IMPORT 
Quota mes SERVEI EDUCATIU 110,00 
Quota mes SERVEI EDUCATIU de 9 a 13 73,50 
Quota mes SERVEI EDUCATIU + SERVEI MENJADOR 
de 9 a 15 

202,50 

Quota mes SERVEI EDUCATIU de 15 a 17 36,50 
Quota mes SERVEI MENJADOR 129,00 
Quota mes SERVEI MENJADOR (monitoratge) 39,00 
Quota mes SERVEI ACOLLIDA (2 hora/dia) 34,60 
Quota mes SERVEI ACOLLIDA (1hora dia) 17,30 
Quota dia SERVEI MENJADOR (eventual) 6,90 
Quota dia SERVEI MENJADOR (monitoratge eventual) 3,10 
Quota hora de SERVEI Eventual 2,20 
QUOTA MENSUAL SE + SM + SA 256,30 
QUOTA MENSUAL SE + SM (sense dinar) + SA 166,30 
QUOTA MENSUAL SE + SM 239,00 

 
2.- Els imports de les tarifes s’abonaran al  banc o caixa que s’indiqui, per avançat, 
dins els 10 primers dies de cada mes. Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs 
escolar corresponents als mesos de setembre a juliol. En cas d’impagament s’iniciarà 
el procediment executiu legalment establert, aplicant els recàrrecs corresponents. 
 
3.- Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies 
abans que s’acabi el mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa, no es 
retornarà l’import de la mensualitat en curs. Durant els períodes de baixa temporal 
justificada la família abonarà igualment la quota. 
 
4.- Es procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la 
família deixi de satisfer les quotes corresponents a tres mensualitats. 
 
5.- Es procedirà a l’abonament del cost variable del servei de menjador per import de 3 
euros per dia d’absència. L’abonament s’efectuarà en el mateix moment de passar al 
cobrament la mensualitat  del mes posterior a la baixa. 
 
6.- Tindran dret a una bonificació del 10 % els subjectes passius que ostentin la 
condició de titulars de família nombrosa o de família monoparental. Per gaudir 
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d’aquesta bonificació s’haurà d’aportar documentació que justifiqui la condició de 
família nombrosa o de família monoparental, expedit per organisme competent. 
 
 

 
 

ANNEX 14 
 

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE  DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA 
COMARCAL 

 
TARIFES 

 
1.- La quantia del preu públic regulat en aquest annex serà la que es fixa en la tarifa 
següent: 
 

1 document (llibre, CD, DVD, ...): 1,03 €  
 

2.- El cobrament de les tarifes contingudes es durà a terme per la Biblioteca Comarcal 
de Móra d’Ebre. 
 
 
 

ANNEX 15 
 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICIT AT AL 
PROGRAMA DE LES FESTES MAJORS 

 
1. Es consideraran anuncis, la propaganda que, per la seva forma o contingut, tinguin 
com a finalitat exclusiva la difusió o divulgació d’una activitat comercial i/o econòmica a 
través del programa de les Festes Majors. 
 
2. La Junta de Govern Local  resoldrà de forma motivada les sol·licituds de bonificació 
i/o reducció de les tarifes esmentades en el punt 3t, realitzades per entitats benèfiques 
o benèfico-docents, administracions públiques i corporacions locals. 
 
3. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les 
tarifes següents:  
 
 

Tipus 
d’anunci 

Mida 
d’anunci 

 
Preu 

 
Contraportada 

 
Interior 

 
256 € 

 
Contraportada 

 
Exterior 

 
277 € 

 
Color 

 
1 pàgina 

 
190 € 
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Color 

 
½ pàgina 

 
123 € 

 
Color 

 
¼ pàgina 

 
82 € 

 
Blanc i Negre 

 
1 pàgina 

 
128 € 

 
Blanc i Negre 

 
½ pàgina 

 
86 € 

 
Blanc i Negre 

 
¼ pàgina 

 
53 € 

 
 
4. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el Valor 
Afegit.  
 
5. No s’admetrà a emissió cap anunci si prèviament no s'ha signat el contracte 
publicitari corresponent. 
 
6. La gestió, liquidació i cobrament de les tarifes contingudes a l'annex es durà a terme 
per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, encarregat de la gestió directa del servei.  
 
7. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el 
moment de contractar el servei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


