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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

I.- Naturalesa i fonament. 

ARTICLE 1 

1. Fent ús de les facultats concedides per l’article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix els preus públics per la prestació dels serveis públics o la 
realització d’activitats de la seva competència. 

2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regirà per aquesta Ordenança, pel Capítol VI 
del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i, supletòriament, pel Títol III de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, 
de Taxes i Preus Públics. 

ARTICLE 2 

Tindran la consideració de preus públics, les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats administratives de la competència municipal, sempre que l’Administració 
Municipal sigui perceptora de la contraprestació, i, a més, hi concorrin les dues circumstàncies següents: 

a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció voluntària pels 
administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels 
administrats:  

� Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 

� Quan els béns, serveis o activitats requerides siguin imprescindibles per a 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. 

ARTICLE 3 

No es podran exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents: 

a) Abastament d’aigua 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. 

II.- Obligats al pagament 

ARTICLE 4 

Estan solidàriament obligats al pagament, els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s’hagin de 
satisfer, encara que no hagin sol·licitat la corresponent prestació. 
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III.- Naixement de l’obligació. 

ARTICLE 5 

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat que 
origina l’obligació de pagar el preu públic. 

ARTICLE 6 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic el servei públic o l’activitat 
administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ. 

Es consideraran com a causes no imputables a l'interessat les baixes per malaltia o els canvis de domicili fora de 
la ciutat de Manresa. 

IV.- Gestió 

ARTICLE 7 

Les persones o entitats interessades en què se’ls presti algun dels serveis o que es realitzi alguna de les activitats 
a què es refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant l’Administració Municipal la sol·licitud 
corresponent. 

ARTICLE 8 

Les tarifes dels preus públics tenen caràcter irreductible per cadascun dels períodes que s’especifiquen a l’annex 
de les tarifes d’aquesta ordenança. 

ARTICLE 9 

1. El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació en els casos següents: 

a) Quan es tracti de colònies organitzades per l’Ajuntament. 

b) Quan es tracti de cursos organitzats per l’ Ajuntament fora dels seus propis centres d’ensenyament.

c) Quan es tracti de preus públics pels serveis del Mercat Municipal de Puigmercadal. 

En els casos previstos a les lletres a) i b), els interessats presentaran la corresponent declaració-liquidació i 
faran efectiu l’ingrés, en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la prestació del servei o 
realització de l’activitat que motiva l’obligació de satisfer el preu públic, i, en qualsevol cas, abans del seu 
inici. 

En el cas previst a la lletra c), els interessats presentaran la corresponent autoliquidació i faran efectiu el preu 
públic dins els 5 primers dies de cada mes, en relació als serveis prestats al mes anterior. 

2. Quan es tracti de la prestació del servei de guies turístics, el pagament es realitzarà en el moment de 
sol·licitud del servei. 

3. Quan es tracti de la venda de textos, publicacions, impresos i reproduccions i articles de merchandising, el 
pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de lliurament i recepció dels mateixos. 

4. El pagament del preu públic també es podrà realitzar mitjançant la utilització d’efectes timbrats, quan així ho 
disposi l’Ajuntament. 



Pàgina 211 

5. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de la recaptació municipal o a les entitats de 
crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos a què fan referència els apartats 2 i 3 
en què es farà al mateix recinte, local o oficina de lliurament o recepció. 

ARTICLE 10 

1. L’Administració Municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament dels preus públics les 
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per determinar les dades o elements 
referents als serveis que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import del preu públic partint de les dades 
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui. 

ARTICLE 11 

Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui d’acord amb l’article 9 d’aquesta 
Ordenança, l’Ajuntament exigirà, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus 
d’interès legal. 

ARTICLE 12 

Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els procediments previstos a la Llei 
General Tributària, Reglament General de Recaptació i les altres disposicions legals reguladores de la matèria. 

Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora dels terminis 
establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, s’exigiran amb els recàrrecs i interessos 
previstos a l’article 27.2 de la Llei General Tributària. 

L’omissió de la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, respecte de preus públics acreditats, es 
considerarà infracció tributària greu, sancionable d’acord amb el que preveu l’article 87 de la Llei General 
Tributària. 

ARTICLE 13 

L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la 
prestació del servei quan les persones obligades 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 públics i interessos de demora acreditats, de conformitat amb els articles 
11 i 12 d’aquesta Ordenança. 

ARTICLE 14 

Es delega a la Comissió de Govern la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, llevat que estiguin 
expressament establertes a l’Annex d’aquesta Ordenança. 

ARTICLE 15 

L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els errors materials o de 
fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de l’annex d’aquesta Ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança i l’Annex de les tarifes començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2008 , continuarà en 
vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
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1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIO NS I IMPRESOS. 

Epígraf Concepte Tarifa (€)

  

1 Revista Còmic-7 2,00

  

2 Fotocòpies : 

2.a) Foli i DINA 4 

2.a) 1 Una cara 0,19

2.a) 2 Dues cares 0,37

2.b) DINA 3 

2.b) 1 Una cara 0,27

2.b) 2 Dues cares 0,42

  

3 Catàlegs de les exposicions del Centre Cultural E l Casino 

3.1 Catàleg de gran format 18,60

3.2 Catàleg de petit format 9,30

  

4 Llibre El llibre dels arbres de Manresa , per exemplar 5,00

  
5 Llibre La ciutat i l’aigua , per exemplar 9,02

  
6 Llibre La ciutat i l’energia, per exemplar  9,02

  
7 Llibre La ciutat i el treball , per exemplar 9,02

  
8 Llibre  Els megàlits , per exemplar 4,50
  
9 Llibre Minorisa aeterna , per exemplar 4,20
  
10 Llibre Homenatge a l’Angel Servet i Martí , per exemplar 9,02

  
11 Llibre Manresa i Sant Ignasi de Loiola , per exemplar 6,00

  
12 Llibre L’escut de Manresa , per exemplar 6,00

  
13 Llibre La galeria de manresans il.lustres , per exemplar 9,02
  
14 Llibre receptes d’un confiter , per exemplar 6,00
  
15 Llibre Manresa Innova, , per exemplar 0,00
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16 Llibre En veu de dona. La Fàbrica Nova de Manresa, , per exemplar 10,00

  
17 Llibre Manresa: la transformació de la ciutat , per exemplar 15,00

  
18 Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La Imatgeria , per exemplar 18,00
  

2. PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS. 

Epígraf Concepte Tarifa (€)

  

1 Colònies esportives : 

1.1 Període d'1 setmana intensiva (matí i tarda, dinar inclòs) 70,00

1.2 Jornada de recreació esportiva (un dia) 19,00

1.3 Període d'1 setmana mitja jornada (sense dinar) 55,00

1.4 Període d'1 setmana mitja jornada (dinar inclòs) 45,00

  

2 Aula de l'Esport 

2.1 Cursos de formació. Per hora 1,00

  

3 Cursos al casal de joves La Kampana 

3.1 Cursos que no inclouen material 

3.1.1 Cursos de fins a 4 sessions de durada 6,80

3.1.2 Cursos de 4 a 8 sessions de durada 13,60

3.1.3 Cursos de més de 8 sessions de durada 22,60

3.2 Cursos que inclouen material 

3.2.1 Cursos de fins a 4 sessions de durada 10,15

3.2.2 Cursos de 4 a 8 sessions de durada 20,30

3.2.3 Cursos de més de 8 sessions de durada 28,30

  

4 Cursos inclosos al programa "Aules de Cultura" 

4.1 Cursos que no inclouen material 

4.1.1 Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió 5,50

4.1.2 Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió 4,70

4.1.3 Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió 4,40

4.2 Cursos que inclouen material 

4.2.1 Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió 7,30

4.2.2 Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió 6,20

4.2.3 Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió 5,50
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5 Tallers als centres cívics 

5.1 Tallers que no inclouen material, per sessió 3,10

5.2 Tallers que inclouen material, per sessió 3,70

  

6 Curs de formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(€/hora) 1,05

  

7 Curs d’autoformació en gestió de la innovació 

7.1 Per hora 3,15

7.2 Per curs complet 143,10

  

8 Entrades a concerts del Premi de Música Ciutat de  Manresa 

8.1 Platea 10,00

8.2 1r pis 10,00

8.3 2n pis 5,00

  

9 Lloguer de material esportiu  

9.1 Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada 30,00

9.2 Biblioteca mòbil per jornada  50,00

  

  

Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als assistents als cursets o 
colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus públics o taxes que siguin d’aplicació.   
   
Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i socials, previ informe dels 
serveis socials d'aquest Ajuntament.   

3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE M ANRESA 

1 Bosses gratuït

2 Samarretes 6,60

3 Carpetes Gratuït

4 Guia turística de Manresa 14,45

5 Gorres 3,25

6 Vídeo / CD 6,20

7 Manresa viva (llibre) 48,55

8 Tríptics generals Gratuït

9 Cartells 1,10

10 Plànol guia Gratuït

11 Tríptic ruta ignasiana Gratuït
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12 Tríptic la Seu Gratuït

13 Tríptic festes i esdeveniments Gratuït

14 Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada Gratuït

15 Guiatges turístics, per persona 2,95

16 Polos 16,40

17 Motxilles 11,00

18 Jaquetes 27,40

4. AUTOFOTOCÒPIES 

1 

Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies 1,60
2 Casal La Kampana, per cada fotocòpia 0,06

5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES PUBLICACIONS EN 
SUPORT MAGNÈTIC 

Exemplar en format CD de la Col·lecció Músiques de Manresa                10,35 

6. PREUS PÚBLICS DIVERSOS 

Samarreta amb el logotip M’apunto a Manresa, per unitat                5,00 
  

   
   


