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ORDENANÇA NÚM. 1.3 

 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 
 
 

Objecte i definicions 
 
Article 1r. 
 
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 títol I de del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes 
concordants sobre hisendes locals. 
 
 
Article 2n.      
 
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. 
 
 

Pagament de preus públics 
 
Article 3r.   
 
Tenen l’obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats 
pels quals s’han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la corresponent 
autorització o prestació. 
 
 
Article 4t.  
 
No tenen l’obligació de pagar els preus públics les administracions públiques per a 
l'aprofitament inherent dels serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a 
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana. 
 
 
Article 5è.   
 
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. 
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Naixement de l'obligació 
 
Article 6è.   
 
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. 
 

 
Establiment i fixació dels preus públics. Tarifes 

 
Article 7è.   
 
L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les facultats de 
delegació en la  Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article  22.2 q) de la Llei 7/1985, 
del 2 d'abril,  i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts 
per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan 
els preus no en cobreixin el cost. Aquesta atribució pot fer-se, així mateix, i en els mateixos 
termes, en relació amb els consorcis si no hi ha una indicació diferent en els seus estatuts. 
 
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 de la qual es desprengui que els preus públics 
cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de ser assabentat el Ple de 
l'Ajuntament.  
 
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 8è.   
 
Els preus públics que puguin correspondre a “Telefónica de España, S.A.” se substituiran 
per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la Llei 15/1987, 
del 30 de juliol, de Tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, i les 
disposicions que la desenvolupen. 
 
El pagament d’aquesta compensació és compatible amb l’exigibilitat de taxes o preus 
públics per la prestació de serveis. 
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Article 9è.   
 
L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. 
 
 
Article 10è.   
 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’article anterior. En aquests 
casos s’han de consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. 
 
 
Article 11è.   
 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, inclosa la falta de 
capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del servei, i es pot 
arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei. 
 
 
Article 12è.   
 
Qualsevol proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics ha d’anar 
acompanyada d’una memòria económico-financera que justifiqui l’import dels que es proposi 
i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 

Gestió dels preus públics  
 
Article 13è.   
 
L'Administració 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. 
 
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 índexs adients. 
 
 
Article 14è.   
 
Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei o 
l’activitat no es presta o desenvolupa,  l’import corresponent serà retornat a qui l’hagi 
efectuat. 
 
Article 15è.   
 
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. 
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Article 16è.   
 
L'Administració pot suspendre, si no hi ha normes específiques que ho prohibeixin, la prestació 
del servei 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 meritats. 
 
 
Article 17è.   
 
Quan els preus no se satisfacin en el venciment que els correspon, l'Administració municipal 
pot exigir, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els interessos de demora, de 
conformitat amb el que estableix l’article 60 i concordants de l’Ordenança fiscal general 
aprovada per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Per a la recaptació dels preus públics, l’Administració municipal ostenta les prerrogatives 
establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i actua de conformitat amb els procediments 
administratius corresponents. 
 
 
Article 18è.   
 
Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
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 
corresponent i la justificació que s’ha intentat el cobrament o que se n’ha fet el requeriment. 
 

 
Disposició final  

 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre de 2011 i, definitivament el dia 21 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
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ANNEXOS 
 

I. PREU PÚBLIC PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLERS,  ACTES 
CULTURALS I DE LLEURE  

 
1r.- Concepte 
 
L’Ajuntament estableix el preu públic per l’organització de cursos, tallers, accions de 
formació i actes culturals i de lleure d’aquells que no disposin d’una ordenança específica 
que ho reguli, amb les prestacions dels serveis municipals següents: 
 
a) Assistir i participar a actes culturals i de lleure organitzats per l’Ajuntament. 
 
b) Assistir a cursos, tallers i accions de formació, organitzats i/o impartits per l’Ajuntament, 
no regulats en cap altra ordenança municipal. 
 
c) Organitzar, gestionar i executar accions de formació ocupacional, amb l’objectiu d’oferir a 
les empreses, els gremis i agents de desenvolupament accions de formació ocupacional 
adreçades a treballadors en situació d’atur, com també el reciclatge de treballadors en actiu. 
 
2n.- Quantia 
 
La quantia del preu públic que es regula és la continguda a les tarifes que ha de fixar la Junta 
de Govern Local i, si s’escau, els organismes autònoms de l’Ajuntament i els consorcis, d’acord 
amb l’especificitat de l’activitat realitzada i els costos del servei. La Junta de Govern Local 
podrà establir bonificacions en el moment de l’aprovació. 
 
3r. Naixement de l’obligació de pagar  
 
Els alumnes que causin baixa en els tallers d’art realitzats per l’EMA Illa ho han de 
comunicar per escrit, mitjançant una instància presentada a qualsevol registre municipal, 
amb els efectes els següents:  
 
1) Als alumnes que comuniquin la baixa, abans del primer divendres de desembre, no se’ls 
retornarà l’import que hagin abonat i es deixaran de girar els rebuts restants, en el cas que 
el pagament sigui fraccionat. En el cas que ja hagin abonat l’import total de la taxa, se’ls 
retornarà la part proporcional. 
 
2) Els alumnes que comuniquin la baixa després del primer divendres de desembre, no se’ls 
retornarà l’import de la taxa, i se’ls continuarà girant els rebuts corresponents a la resta del 
taller, en cas que hagin optat pel pagament fraccionat. 
 
3) Malgrat la norma del punt anterior, si es pot acreditar documentalment que la baixa ha 
estat per motius excepcionals, amb informe favorable de la direcció del centre i si així ho 
accepta el Servei d’Educació, es deixaran de girar els rebuts restants, amb els efectes 
establerts a l’apartat següent. En els casos en què el pagament hagi estat realitzat en un sol 
cop, es retornarà la part proporcional a la resta de curs. 
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4) En tots els casos els efectes econòmics de les baixes són els següents: 
 

a) Les baixes presentades dins dels 10 primers dies del mes tindran efecte a partir del 
mes següent.  

b) Les baixes presentades a partir del dia 11 del mes tindran efecte al cap de dos 
mesos.  

 
 5) Els alumnes que s’incorporin al llarg del curs a un taller, si hi ha disponibilitat de places i 
compatibilitat amb el funcionament del taller, han d’abonar l’import proporcional en el 
moment de la incorporació al taller. 
 
 
4t. Bonificacions 
 
4.1) Condicions generals per optar a les bonificacions per família nombrosa i per renda 
familiar: 
 
a) Les bonificacions s’han de sol·licitar en el moment de formalitzar la matrícula, aportant la 
documentació necessària per acreditar els requisits. En el cas de les bonificacions per 
família nombrosa, si per circumstàncies sobrevingudes la sol·licitud es presenta després de 
la matriculació s’aplicarà la bonificació de la següent manera: a les sol·licituds registrades 
dins dels 10 primers dies del mes s’aplicarà la bonificació a partir del rebut del mes següent, 
i a les sol·licituds registrades a partir del dia 11 del mes s’aplicarà al cap de dos mesos.  
 
b) Els alumnes han d’estar empadronats a Sabadell en el moment en que es formalitzi la 
matrícula del taller d’art. 
 
c) Les bonificacions no són acumulables entre sí, i s’aplicarà la que sigui més beneficiosa 
per l’alumne.  
 
 4.2) Bonificació per família nombrosa. 
 
Tindran dret els alumnes dels tallers d’art realitzats per l’Escola d’Art Illa que reuneixin les 
condicions establertes a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses, i la resta de normativa d’aplicació. En concret, s’aplicarà una bonificació del 50 % 
per les famílies reconegudes a la categoria general i del 100 % en les de categoria especial de 
l’esmentada llei. En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne ha d’aportar la següent 
documentació: 
 
� Original i fotocòpia del títol oficial, actualitzat i vigent de família nombrosa. 

 
4.3) Bonificació per renda familiar. 
 
1. Les famílies dels alumnes dels tallers d’art realitzats per l’Escola d’Art Illa amb rendes 
familiars baixes poden tenir dret a una bonificació del 30% sobre el preu del taller sempre 
que no superin els llindars màxims de renda següents, en funció dels membres 
computables: 
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Famílies d’un sol membre 12.379 € 
Famílies de dos membres 20.852 € 
Famílies de tres membres 27.384 € 
Famílies de quatre membres 32.482 € 
Famílies de cinc membres 36.860 € 
Famílies de sis membres 41.089 € 
Famílies de set membres 45.091 € 
Famílies de vuit membres 49.058 € 
 
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.402,00 € per cada nou membre computable. 
 
2. La renda familiar a efectes de la bonificació s’obtindrà per la suma de les rendes de la 
darrera declaració d’IRPF presentada de cada membre computable de la família. Per a dur 
a terme aquest càlcul, es consideren membres computables, el pare i la mare, el tutor o 
persona encarregada de la guarda i custòdia, el sol·licitant, si s’escau, i els germans solters 
menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili a 31 de desembre de l’any anterior al 
de la sol·licitud, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat.  
 
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no 
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut.  
 
No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida 
per anàloga relació i per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.  
 
3. Els alumnes que reuneixin aquestes condicions per sol·licitar la bonificació han d’adjuntar 
la documentació següent:  
 
� Fotocòpia del DNI/NIF de tots els membres de la unitat familiar.  

 
� Autorització signada de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 

16 anys, per accedir a les rendes d’Hisenda.  
 
En cas que no autoritzin hauran de presentar la següent documentació:  
 
� Fotocòpia de la Declaració de Renda de tots els membres computables majors de 16 

anys.  
� En el cas que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de renda, s’haurà 

d’aportar Certificat d’Imputacions expedit per Hisenda, de cadascun d’ells.  
 
 
En el cas de no constar dades en els registres d’Hisenda, es podrà requerir la documentació 
complementària. 
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II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS I EDIC IONS IMPRESES DE 
L'AJUNTAMENT 
 
1r.- Concepte 
 
S’estableix el preu públic per la venda de publicacions i edicions impreses de l’Ajuntament o 
pels seus organismes autònoms. 
 
2n. Quantia 
 
La quantia del preu públic que es regula serà la continguda en les tarifes que fixarà la Junta de 
Govern i, si s’escau, els organismes autònoms de l’Ajuntament i els consorcis, d’acord amb les 
necessitats de difusió i els costos del servei. 
 
3r.  Naixement de l'obligació 
 
L'obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de la 
venda a l'adquirent interessat en la publicació o edició municipal. 
 
III. PREUS PÚBLICS PELS TALLERS ESCOLARS ORGANITZAT S PELS MUSEUS DE 
SABADELL 
 
Tallers i tarifes: 
 
- Teixint     86,40€ 
- Cric crec el teler 50,50€ 
- Xip xap al safareig. El safareig de la Font Nova.   69,20€ 
- Un pou en una maleta: el pou de glaç de Sant Oleguer 47,15€ 
- Sabadell: aigua i entorn: taller de la Torre de l’Aigua 47,15€ 
- Viure en una cabana i el treball de l’argila en la prehistòria 133,65€ 
- El treball de l’argila en la prehistòria: els atuells ceràmics 133,65€ 
- Els rituals de la mort i les ofrenes en la prehistòria   133,65€ 
- Els colors de la natura   133,65€ 
- Viure a la prehistòria: les eines i el foc  133,65€ 
- Una recepta prehistòrica: un àpat artesà i natural   133,65€ 
- Una casa ibèrica de fang i bruc  133,65€ 
- Viure en una cabana prehistòrica i viure l’any 2012 133,65€ 
- Teixir un cistell… prehistòric    133,65€ 
- Sota un sostre de bruc: viure un dia en una cabana 
prehistòrica 265,25€ 
- Escriure una carta a un laietà 133,65€ 
- El mosaic de Neptú 133,65€ 
- Manuscrits, tinters i pergamins  133,65€ 
- Lliures i sous al mercat. Fes una moneda medieval 133,65€ 
- Com era Sabadell fa mil anys? L’època medieval 133,65€ 
- Viure en una cabana i l’art prehistòric 133,65€ 
- Alerta, arriba en Rocaguinarda! Una aventura de bandolers 133,65€ 
- L’època moderna. Un joc de rol 133,65€ 
- Les rajoles dels oficis del segle XVIII 133,65€ 
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- He anat al museu. La musa i el mercat medieval 66,80€ 
- He anat al museu. La musa i els romans 66,80€ 
- Fes visible l’invisible! 143,40€ 
- Mira qui et mira. Els retrats de la col·lecció permanent 133,65€ 
- Mira qui et mira petit. Els retrats de la col·lecció permanent 114,15€ 
- Els nostres paisatges 61,50€ 
- Imatges en moviment 77,40€ 
- Sóc retratista! 53,05€ 
- Pagesos, paraires, terrissers ... El joc dels oficis 133,65€ 
- He anat al museu. La musa i el fil de llana 66,80€ 
- Viatgem per la història de Sabadell 477,50€ 
- L’enigma del vapor 131,05€ 

 
 
ANNEX IV. PREU PÚBLIC PER AL PROGRAMA SABADELL FES CLIC. 
 
1.- Concepte 
 
El programa municipal “Sabadell fes clic” oferta cursos bàsics de coneixement dels 
ordinadors i d’Internet així com sessions formatives i tallers de divulgació de les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació). 
 
S’estableix un preu públic per a la realització dels tallers semipresencials com a activitats 
formatives adreçades a tota la població adulta en general i en especial per aquells/es que 
tinguin uns coneixements bàsics d’Internet, els quals es realitzen en equipaments municipals, 
com per exemple els espainternet. 
 
2.- Gestió 
 
El requisit per accedir als cursos és que l’alumne/a hagi complert la majoria d’edat (18 anys o 
més). 
 
La durada dels cursos, tallers o seminaris es determinarà en funció del continguts i les 
sessions són de dues hores. Cada taller constarà de dues sessions i una tutoria de les 
activitats en línia, bàsicament a través de la tutorització per correu electrònic. 
 
El catàleg d’activitats s’adaptarà, inicialment en les àrees següents: 
 

� Oci, recerca per Internet d’activitats pel temps d’oci 
� Laboral, cerca de feina per Internet, confecció d’un currículum, donar a conèixer 

els recursos de la xarxa per trobat feina, etc.   
� Tramitació administrativa, explicar la manera de resoldre tràmits administratius, 

sense moure’s de casa i estalviant-se temps.  
� Entorn familiar, administració de l’economia familiar amb l’ús d’eines 

informàtiques, gestió i edició de les fotografies de la família,  etc. 
� Xarxes socials: donar a conèixer les aplicacions web 2.0 disponibles a Internet, de 

relació i intercanvi entre persones 
� Voluntariat i acció social utilitzant Internet 
� Ús de serveis telemàtics existents a Internet: bancaris, compra per Internet, 

subhastes, supermercats, etc. 
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3.- Tarifes 
 
S’estableix una quota per hora presencial. El cost del taller serà el resultat de multiplicar el 
nombre d’hores pel preu que s’aprova. El preu públic proposat per aquests tallers és de 
2,15€ per hora i per persona.  
 
4.- Obligació de pagament 
 
Als participants que causin baixa d’una plaça acceptada no se’ls retornarà l’import abonat, 
excepte en els següents casos: 
 
� Malaltia o accident sobrevingut del participant i familiars de primer grau, sempre i 

quan es justifiqui mitjançant document emès pels serveis sanitaris de la xarxa 
pública. 

 
� Sol·licitud de baixa mitjançant instància dirigida a l’Oficina TIC Ciutadana fins abans 

de l’inici de la segona sessió del curs, sempre i quan hi hagi llista d’espera i alguna 
d’aquestes persones accedeixi a iniciar el curs i aboni el preu públic corresponent.. 

 
 
V. PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
 
Serveis i tarifes:  
 

Fotocòpies simples b/n DIN A4 0,10 € 
 
VI. PREU PÚBLIC PER ALS CURSOS DE FORMACIÓ PER A MA NIPULADORS 
D’ALIMENTS 
 
1er. Concepte 
 
L'Ajuntament estableix el preu públic per a la realització de cursos d'higiene alimentària 
adreçats a personal manipulador d'aliments segons l'establert al Reial decret 202/2000, d'11 de 
febrer, pel que s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments. Aquests cursos 
estan adreçats al col·lectiu de manipuladors d'aliments de restauració (cuiners i cambrers) i de 
manipuladors que realitzen l'activitat de despatx d'aliments. 
  
 
2n. Gestió 
  
L'obligació de pagar el preu públic regulat en aquest annex neix en el moment de realitzar la 
inscripció als cursos d'higiene alimentària. 
 
 
3er. Tarifa 
 

Curs bàsic de formació per a manipuladors d’aliments  59,30€ /alumne 
Curs d’aproximació a la normativa de menjadors 
col·lectius 

59,30€ /alumne 
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VII. PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPT AT 
 
1r.- Concepte 
 
S’estableixen els preus públics per a la prestació del servei de transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda per tal de possibilitar l’assistència diària als centres de dia per 
a gent gran, a centres d’atenció a discapacitats i/o hospitals de dia.  
 
2n. Tarifes 
 
La quantia del preu públic del transport anada i tornada que es regula en aquesta ordenança 
serà per aquest any de 16,70 €. 
 
 
3r. Beneficis fiscals: 
 
El beneficiari d’aquest servei el rebrà amb les bonificacions que s’especifiquen a continuació. 
 
Per al càlcul corresponent dels ingressos anuals es tindrà en compte la capacitat econòmica 
dels obligats al pagament valorant els ingressos nets del beneficiari. 
 
La valoració de la capacitat econòmica es durà terme per el treballador o treballadora social, 
que requerirà la documentació necessària per a la seva acreditació. 
La capacitat econòmica de la persona beneficiària consistirà en la suma dels ingressos 
derivats de la seva renda personal, computats segons els criteris establerts en la legislació de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), excloent els guanys o les pèrdues 
patrimonials. S’inclouran, entre els ingressos computables, les pensions i les prestacions 
socials, públiques o privades, exemptes de l’IRPF. 
 
En el supòsit de declaració conjunta de l’IRPF, la suma d’ingressos computable es distribuirà 
en parts iguals entre els dos cònjuges declarants. 
 
A partir de l’import dels ingressos anuals s’aplicaran els beneficis fiscals corresponents per a 
cada tram d’ingressos, seguint la proporció del quadre següent: 
 

INGRESSOS ANUALS APORTACIÓ USUARI 

Fins a 1 vegada IRSC 0% servei anada i tornada 

De 1 a 1.25 vegades IRSC 10% servei anada i tornada  

De 1.25 a 2 vegades IRSC 20% servei anada i tornada  

De 2 a 3 vegades IRSC 40% servei anada i tornada  

Mes de 3 vegades IRSC 100% servei anada i tornada  
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Sent l’IRSC – l’indicador de renda de suficiència establert per la llei 13/2006 de 27 juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC 4-8-06).  L’IRSC aplicat serà l’aprovat per 

la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l’any en curs. 

 

El beneficiari d’aquest servei el podrà rebre de forma gratuïta amb informe previ del  
treballador o treballadora social en casos en els quals concorrin circumstàncies 
excepcionals que puguin comportar un risc d’exclusió social.  
 
A l’efecte del que disposa l’article 7è d’aquesta ordenança general, aquestes tarifes comprenen 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
Els usuaris de tres o més serveis relacionats amb el servei de transport adaptat, d’àpats a 
domicili (regulat en l’epígraf VIII d’aquesta ordenança), d’ajudes tècniques (regulades en 
l’epígraf IX) i d’atenció domiciliària (regulada per l’ordenança fiscal 3.20), comportarà una 
bonificació del 10%. 
 
4t. Gestió: 
 
Tota persona interessada a utilitzar els serveis a què es refereix aquest preu públic ha de 
presentar la sol·licitud i la corresponent documentació al treballador o treballadora social del 
Centre d’Atenció Primària corresponent a la seva zona de residència o domicili, que és qui 
proposarà l’alta i la baixa del servei. 
 
5è. Meritació 
 
L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquest annex neix en el moment que s’inicia la 
prestació del servei.  
El pagament del servei serà per mesos vençuts i per domiciliació bancària. 
 
VIII. PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI D’APATS A DOMICIL I 
 
1r. Concepte 

S’estableixen els preu públics per a la prestació del servei d’àpats a domicili que va destinat 
a les persones o parelles que de forma permanent o eventual tenen dificultats per 
desplaçar-se i anar a comprar, i que, malgrat que no poden fer-se el menjar, tenen prou 
grau d’autonomia per administrar-se el menjar que se’ls facilita.  
 
Té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència —
facilitant la permanència a la pròpia llar—, garantir que l'usuari del servei faci diàriament, 
com a mínim, un àpat adequat al seu estat i donar suport a les persones i/o famílies que 
tenen al seu càrrec persones en situació de dependència.  
 

2n. Tarifes 

La quantia del preu públic de cada àpat és de 6,70€ / àpat. 
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3r. Gestió 

És requisit per accedir al servei el fet de tenir limitada l’autonomia personal que li dificulta el 
desplaçament per anar a comprar i fer-se el menjar, tot i que s’ha de poder administrar el 
menjar que se li facilita. La valoració del grau de dependència ve donada per la puntuació 
de les escales de valoració sociosanitària. 

 
Qualsevol persona interessada a utilitzar els serveis a què es refereix aquest preu públic ha 
de presentar la sol·licitud a la treballadora social del Centre d'Atenció Primària corresponent 
a la seva zona de residència o domicili, la qual proposa l'alta i la baixa del servei.  
 
4t. Meritació 

L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquest annex neix en el moment que s’inicia la 
prestació del servei.  
El pagament del servei serà per mesos vençuts i per domiciliació bancària. 
 
5è. Beneficis Fiscals 
 
El beneficiari d’aquest servei el podrà rebre de forma gratuïta amb informe previ del 
treballador o treballadora social en  casos que concorrin circumstàncies excepcionals que 
puguin comportar un risc d’exclusió social.  
 
En funció de la capacitat econòmica  de l’usuari d’aquest servei, els preus a aplicar seran 
els següents: 
 

INGRESSOS ANUALS APORTACIÓ USUARI 

Fins 1,25 vegades IRSC 50% preu àpat  

De 1,25 a 1,75 vegades IRSC 75% preu àpat  

Mes de 1,75 vegades IRSC 100% preu àpat  

 

Sent l’IRSC – l’indicador de renda de suficiència establert per la llei 13/2006 de 27 juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC 4-8-06).  L’IRSC aplicat serà l’aprovat per 

la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l’any en curs. 

 
Per al càlcul corresponent dels ingressos anuals es té en compte la capacitat econòmica 
dels obligats al pagament valorant els ingressos nets del beneficiari.  
La capacitat econòmica de la persona beneficiària consisteix en la suma dels ingressos 
derivats de la seva renda personal, computats segons els criteris establerts en la legislació 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), excloent els guanys o les 
pèrdues patrimonials. S’inclouran entre els ingressos computables, les pensions i les 
prestacions socials, publiques o privades, exemptes de l’IRPF. 
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En el supòsit de declaració conjunta de l’IRPF, la suma d’ingressos computable es 
distribuirà en parts iguals entre el dos cònjuges declarants. 

 

La valoració de la capacitat econòmica es durà terme per la Treballadora Social, que 
requerirà la documentació necessària per a la seva acreditació. 
 
Els usuaris de tres o més serveis relacionats amb el servei de transport adaptat (regulat en 
l’epígraf VII), d’àpats a domicili, d’ajudes tècniques (regulades en l’epígraf IX) i d’atenció 
domiciliària (regulada per l’ordenança fiscal 3.20), comportarà una bonificació del 10%. 
 
 
IX. PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI D’AJUDES TÈCNIQUES   
 
1r. Concepte 
 
S’estableixen els preu públics per a la prestació del servei d’ajudes tècniques que va 
adreçat a les persones que tenen un elevat nivell de dependència per fer les activitats de la 
vida diària. Té per objectius millorar la qualitat de vida dels usuaris del servei i dels seus 
cuidadors, facilitar la permanència a la pròpia llar, facilitar la mobilitat postural i les 
transferències de l’usuari, i donar suport a aquelles persones i/o famílies que tenen al seu 
càrrec persones amb una situació de dependència.  
 
2n. Tarifes 
 
La quantia del preu públic mensual de cada aparell és de 32,45€ / mensuals per llit i/o grua. 
 
3r. Gestió 
 
Els requisits per accedir al servei seran els següents:  
 

a) Tenir un elevat nivell de dependència física que requereixi les ajudes tècniques per 
facilitar la mobilitat postural i les transferències de l’usuari. La valoració del grau de 
la dependència vindrà donat per la puntuació de les escales de valoració 
sociosanitària. 

 
Tota persona interessada a utilitzar els serveis a què es refereix aquest preu públic ha de 
presentar la sol·licitud i la corresponent documentació al treballador o treballadora del 
Centre d’Atenció Primària corresponent a la seva zona de residència o domicili.  Aquest/a 
proposarà l’alta i la baixa del servei.  
 
4t. Meritació 
 
L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquest annex neix en el moment que s’inicia la 
prestació del servei.  
 
El pagament del servei serà per mesos vençuts i per domiciliació bancària. 
 
El beneficiari d’aquest servei el podrà rebre de forma gratuïta amb informe previ del 
treballador o treballadora social en casos en què concorrin circumstàncies excepcionals que 
puguin comportar un risc d’exclusió social. 
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En funció de la capacitat econòmica de l’usuari d’aquest servei, els preus a aplicar seran els 
següents: 
 

INGRESSOS ANUALS APORTACIÓ USUARI 

Fins a 1 vegada IRSC 
Llits articulats 0% del preu 

Grues elèctriques 0% del preu 

Llits articulats 50% del preu  
De 1 a  2,75 vegades IRSC 

Grues elèctriques 50% del preu  

Llits articulats 100% del preu  
Mes 2,75 vegades IRSC 

Grues elèctriques 100% del preu  

 
Sent l’IRSC – l’indicador de renda de suficiència establert per la llei 13/2006 de 27 juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC 4-8-06).  L’IRSC aplicat serà l’aprovat per 

la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l’any en curs. 

 

Per al càlcul corresponent dels ingressos anuals es tindrà en compte la capacitat econòmica 
dels obligats al pagament valorant els ingressos nets del beneficiari. 
 
La capacitat econòmica de la persona beneficiària consistirà en la suma dels ingressos 
derivats de la seva renda personal, computats segons els criteris establerts en la legislació 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), excloent els guanys o les 
pèrdues patrimonials. S’inclouran entre els ingressos computables, les pensions i les 
prestacions socials, publiques o privades, exemptes de l’IRPF. 
 
En el supòsit de declaració conjunta de l’IRPF, la suma d’ingressos computable es 
distribuirà en parts iguals entre el dos cònjuges declarants. 
 
La valoració de la capacitat econòmica es durà terme per la treballadora social, que 
requerirà la documentació necessària per a la seva acreditació. 
 
Els usuaris de tres o més serveis relacionats amb el servei de transport adaptat (regulat en 
l’epígraf VII), d’àpats a domicili (regulat en l’epígraf VIII), d’ajudes tècniques i d’atenció 
domiciliària (regulada per l’ordenança fiscal 3.20), comportarà una bonificació del 10%. 
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X. PREU PÚBLIC PER A L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLER S I ACTIVITATS DE 

FORMACIÓ PER A LA GENT GRAN  

Tarifa: 
  
El preu públic per a la realització de cursos, tallers i activitats formatives per a la gent gran 
és de 3,25 € / hora. 
 
XI. PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ D’ANUNCIS A LA PU BLICACIÓ DE 

“SABADELL A PROP”  

 
1r.- Concepte 
 
S’estableix el preu públic per la inserció d’anuncis publicitaris al butlletí d’informació municipal 
Sabadell a Prop. 
 
2n. Tarifes 
 

Plana sencera en pàgina parell 2.933,55€ 

Plana sencera en pàgina senar 3.520,25€ 

Mitja Plana en pàgina parell 1.225,40€ 

Mitja Plana en pàgina senar 1.979,75€ 

1/4 de pàgina en pàgina parell 1.209,25€ 

1/4 de pàgina en pàgina senar 1.451,15€ 
 
3r. Gestió 

1. Qualsevol persona interessada a inserir un anunci en el butlletí d'informació municipal 
Sabadell a Prop ha de presentar una sol·licitud on especifiqui el contingut i la mida de 
l'anunci, així com el número d'insercions que vol efectuar en successius butlletins. Les 
sol·licituds s'admetran fins a 7 dies abans de la data prevista per a la publicació del butlletí 
corresponent. 

2. L'Ajuntament determinarà els anuncis que s'insereixen en cada publicació. En el cas que 
hi hagi més sol·licituds que disponibilitat d'espai per a cadascuna de les mides sol·licitades, 
es seleccionaran les insercions prioritzant-les segons els següents criteris, que tenen 
caràcter subsidiari per ordre decreixent, és a dir que un criteri només actuarà en defecte de 
l'anterior: 

Primer.  Rotació: es prioritzaran els nous anunciants, sens perjudici dels que hagin efectuat 
reserva per successius butlletins.  
 
Segon.  Interès general: es prioritzaran els anuncis de serveis d'interès general. 
 
Tercer.   Proximitat: es valorarà el grau d'implantació de l'anunciant a la ciutat.  
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Quart.  En cas de no haver-se pogut establir una preferència aplicant els anteriors criteris, es 
prioritzaran les sol·licituds rebudes amb anterioritat. 
 
Els anuncis que no hagin tingut cabuda en una publicació per aplicació d'allò establert en el 
punt anterior, tindran preferència en el proper número, si el sol·licitant manté l'interès en la 
inserció. 

3. L'Ajuntament podrà rebutjar els anuncis que consideri inadequats pel seu contingut tenint 
en compte la naturalesa de butlletí municipal d'informació. 

4. L'acceptació de l'anunci serà comunicada al sol·licitant, el qual en un termini de dos dies 
haurà d'aportar la següent documentació:  

a) Resguard d'ingrés del preu públic per la inserció.  

b) La composició d'originals, fotolits i dibuixos, que aniran al seu càrrec.  

5. L’anul·lació d'una inserció acceptada només podrà d'efectuar-se amb una antelació 
mínima de 7 dies a la data prevista per a la publicació del butlletí corresponent. 

 


