
 

 

Ordenança Fiscal núm. 48 
 

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE PREUS PÚBLICS 
 

Article 1er.- Fonament legal: 
 
1. Aquesta reglamentació s'estableix d'acord amb el que es disposa a l’article 4.1.b) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; articles 6-1 i 8.1.b) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, article 127 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i disposició 
addicional 2a de la Llei 8/89, de 13 d'abril, de taxes i preus públics. 
 
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar a les especialitats aplicables en aquest 
municipi els preus públics que escaiguin, segons el que preveuen els articles 41 al 48, 
ambdós inclosos, de l'esmentat del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2on.– Concepte: 
 
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de 
l’entitat local, sempre que concorrin les circumstàncies següents: 
 
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes 
no es considera voluntària la sol·licitud o recepció per part dels administrats: 
- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida 
privada o social del sol·licitant. 
 
b) Que es prestin o realitzin pel servei privat, estigui o no establerta la reserva a favor 
del sector públic conforme a la normativa vigent. 
 
Article 3er.- No subjecció: 
 
No estaran subjectes a l’àmbit d’aquesta ordenança els serveis següents: 
 
a) Abastament d'aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de les vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 
 
Article 4rt. – Obligació de contribuir: 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix: 
 



 

 

a) Des que s’inicia la prestació del servei. 
b) Des que es realitza l’activitat. 
 
Article 5è. – Subjecte passiu: 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficien de la prestació 
de serveis o de la realització d’ activitats. 
 
Article 6è. – Tarifes: 
 
1. Les tarifes dels diferents preus públics es detallaran als annexes a aquesta 
ordenança. 
 
Article 7è. – Normes de gestió: 
 
1. Amb caràcter general, el règim d’ingrés dels preus públics regulats en aquesta 
ordenança serà el d’autoliquidació. 
2. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 

 
Article 8è. – Quantia dels preus públics: 
 
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l’activitat realitzada.  
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però 
consignant en el pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència 
resultant. 
 
Article 9è. – Publicitat dels preus públics: 
 
L'acord d'establiment o modificació dels preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província, tauler d'anuncis i llocs de costum pel termini d'un mes per al general 
coneixement i perquè els interessats puguin formular davant el mateix òrgan que els 
ha establert o modificat les reclamacions o recursos que considerin procedents. 
 
Article 10è. – Competències: 
 
1. En general el Ple determinarà els preus públics que siguin d'aplicació en aquest 
terme municipal. 
2. Es podrà atribuir la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel 
Ple, amb excepció dels que no cobreixin el seu cost, a la Junta de Govern Local. 
3. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes de 
l'article 7 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte d'altres entitats supramunicipals. 
4. Dels preus aprovats o modificats per la Junta de Govern Local, se'n donarà compte 
al Ple. 
 



 

 

Article  11è – Remissió normativa: 
 
En allò no previst en aquesta ordenança, s'atindrà al que sobre aquest aspecte 
determinin l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i altres disposicions concordants. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL: VIGÈNCIA 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29 d´octubre de 2020, entrarà en vigor al primer día del 2021 i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 

 
ANNEXOS DE L´ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 

 
Annex 1. Activitats Culturals 
 
-Cicle Gaudí de cinema Can Costa:  
a)Preu general: 4,50 €/persona 
b)Carnet jove: 3,00 €/persona 
c)Subscriptors de “La Vanguardia”: 2 x 1 del preu general a) 
 
-Mostra de Teatre Can Costa: 
a)Entrada general: 5,00 €/persona 
 
Annex 2. Llibres i articles 
 
- Llibre NOU VINT-I-U Taradell, història, imatges i memòria: 15,00€/unitat 
- Pack de 3 volums del llibre NOU VINT-I-U Taradell, història, imatges i memòria: 30,00 
€/pack 
- Llibre El Dipòsit: 15,00 €/unitat 
- Llibre Taradell, passat i present d’un terme  vila d’Osona volum I:20,00 €/unitat 
- Llibre Taradell, passat i present d’un terme  vila d’Osona volum II:20,00 €/unitat 
- Llibre Els Goigs de Taradell: 15,00 €/unitat  
- Llibre Els Carrers de Taradell: 24,00 €/unitat 
- Calendari de Taradell: 5,00 €/unitat 
- Rellotges d’estacionament per les zones d’aparcament limitat: 2,00 €/unitat 
 
Annex 3. Lloguer de material municipal 
 
-Taules i cadires: dipòsit de 50,00 € a retornar amb la recepció del material amb les 
mateixes condicions. 
 
Annex 4. Casal d´estiu municipal 
Import màxim per usuari del casal: 50,00 €/setmana 

 


