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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 5 de novembre de 2013 i, definitivament el dia 23 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona 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 o pels seus 
organismes autònoms. 
 
b) Assistir a cursos, tallers i accions de formació, organitzats i/o impartits per l’Ajuntament o 
pels seus organismes autònoms, 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. 
 
 
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. 
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III. PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
 
Serveis i tarifes:  
 

Fotocòpies simples b/n DIN A4 0,10 € 
 
IV. 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  61,10€ /alumne 
Curs d’aproximació a la normativa de menjadors 
col·lectius 

61,10€ /alumne 

 
 

V. 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 3,53 € / hora. 
 
Per a la realització dels cursos, tallers i activitats es requerirà una matriculació mínima de 12 
persones.  
 
Els residents dels complex d’habitatges municipals per a la gent gran gaudiran d’una 
bonificació del 30% en el preu de les activitats formatives que s’organitzin en l’espai 
relacional del complex on resideixin. 
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VI. 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 2.962,90€ 

Plana sencera en pàgina senar 3.555,45€ 

Mitja Plana en pàgina parell 1.237,65€ 

Mitja Plana en pàgina senar 1.999,55€ 

1/4 de pàgina en pàgina parell 1.221,35€ 

1/4 de pàgina en pàgina senar 1.465,65€ 
 
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.  
 
Quart.  En cas de no haver-se pogut establir una preferència aplicant els anteriors criteris, es 
prioritzaran les sol·licituds rebudes amb anterioritat. 
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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. 

VII PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DIVU LGACIÓ AMBIENTAL DEL 
PARC CENTRAL DEL VALLÈS. 
 
1r.- Concepte 
 
S’estableix el preu públic per prestar el servei de visita i/o taller a les instal·lacions 
mediambientals del Parc Central del Vallès relacionades a l’apartat tercer. 
 
 
2n .- Gestió. 
 
El pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança és requisit per obtenir el permís de 
la prestació dels serveis i la realització de les activitats educatives i de divulgació ambiental 
especificades a l’apartat 3é. 
 
El pagament s'efectuarà amb un mínim de 10 dies hàbils abans de la prestació dels serveis i la 
realització de les activitats esmentades. En el cas que l’activitat es reservi amb una antelació 
menor es justificarà el pagament amb un mínim d’1 dia hàbil. 
 
En cas de no assistir per causes justificades a l’activitat reservada serà imprescindible avisar 
amb un mínim de 24 hores d’antelació, en cas contrari es procedirà al cobrament del preu 
públic corresponent. 
 
 
3er.- Tarifes 
 
La quantia del preu públic regulat per aquesta ordenança seran les fixades en les tarifes dels 
apartats següents: 
 
a) Activitats per a alumnes de formació reglada i formació ocupacional sol·licitades des de 
centres educatius d'altres municipis o de centres educatius de Sabadell quan la demanda ha 
superat el global subvencionat: 
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- Visita guiada a les instal·lacions d’energies renovables de durada aproximada d’una 

hora per a educació reglada (secundaria, batxillerats i cicles formatius), formació 

ocupacional i escoles d’adults (grups fins a 30 persones): .........................139,40€. 

- Taller d’energies renovables per a educació primària de durada aproximada 2 hores 

(grups fins a 25 persones): ........................................................................224,70€. 

- Visita a les instal·lacions d’energies renovables i realització d’un taller d’energies 

renovables per a educació reglada (secundaria, batxillerats i cicles formatius) i escoles 

d’adults de durada aproximada 3 hores (grups fins a 25 persones): ..........317,20 €. 

 
b) Activitats per a altres col·lectius organitzats 
 
- Visita autònoma a les instal·lacions d’energies renovables en horari de dilluns a 

divendres en horari de matí i tarda i dissabte al matí (grups fins a 30 persones) i durant 2 
hores: ..........................................................................................................36,36€ 

 
No estan subjectes al pagament d’aquest preu públic els centres d’educació infantil, primària i 
secundària, els centres de formació ocupacional i Escoles d'Adults de Sabadell, en els termes i 
condicions de les activitats incloses en el programa de Ciutat Educadora. 
 


