
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 21 
 

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PUBLICS 
 PER PRESTACIO DE SERVEIS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),  l’Ajuntament estableix preus públics per la 
prestació de serveis i realització d’activitats, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 
d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions de caràcter públic que es 
satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix l’article 1. 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en 
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 
 
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es presti o realitzi 
qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior. 
           EUROS 
 
GIMNÀSTICA GENT GRAN 
 
2 hores per setmana (quota per curs)        55,00 
 
 
CURSA 10 KMS SANT VICENÇ : 
 
Preu amb bonificació           14,00 
Preu inscripció corredors          15,00 
Preu inscripció fora termini                      20,00  
Preu reduït              8,00 
Preu cursa 5 kms.             8,00 
     
CACO (CURSA DE LA DONA) 
Cursa 1 km                          4,00  
Cursa 5 km si tens xip groc                7,00  
Cursa 5 km amb lloguer de xip                                    8,00  
Inscripcions fora de termini (fins 30 minuts abans de la prova)  
Cursa 1 km              7,00 



Cursa 5 km                        15,00  
 
 
ENTRADES CICLE TEATRE ESCOLAR          5,00 
 
BRIGADA ELECTRICISTA/LAMPISTA 
 
Preu hora oficial 1ª.           39,00  
Preu hora oficial 2ª.           36,00 
Preu hora peó            23,00 
Preu hora camió enllumenat          39,00 
 
JARDINERÍA 
 
Preu hora oficial 1ª.           39,00  
Preu hora peó            23,00 
 
BRIGADA OBRES 
 
Preu hora oficial 1ª.           39,00  
Preu hora oficial 2ª.           36,00 
Preu hora peó            23,00 
Preu hora camió            39,00 
 
ACTUACIONS DELS OPERARIS DE LA VIA PUBLICA 
 
Instal·lació de zona de càrrega i descàrrega (dos senyals) (per cinc metres)  424,00  
Per cada metre afegit             5,50 
Senyalització horitzontal de gual per unitat        56,00 
Senyalització horitzontal per metre lineal           2,85   
 
Instal·lació de pal d’alumini de 3,5 metres i mirall deflector convexe de 600 mm 
de diàmetre o rectangular equivalent, provist d'elements de subjecció al pal i 
ròtula d'orientació:          250,00 
 
Instal·lació de pal d’alumini de 3,5 metres i mirall deflector convexe de 800 mm 
de diàmetre o rectangular equivalent, provist d'elements de subjecció al pal i 
ròtula d'orientació:          264,00 
 
Instal·lació de mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre o rectangular 
equivalent, provist d'elements de subjecció i ròtula d'orientació:     135,00 
 
Instal·lació de mirall deflector convexe de 800 mm de diàmetre o rectangular 
equivalent, provist d'elements de subjecció i ròtula d'orientació:     149,00 
 
Instal·lació de pivot flexible oficial (per cadascun):        90,00 
 
Instal·lació de peces delimitadores de l’estacionament oficials (per cadscuna):    48,00 
  
 
RÈTOLS PUBLICITARIS EN LA VIA PÚBLICA 
 
Col·locació de lama tipus bandera aprofitant pal existent    400,00 
Col·locació de lama tipus bandera  amb pal nou      900,00 
 
RÈTOLS PUBLICITARIS EN LA I MOSTRA INTERNACIONAL DE  PASTISSERIA 
 
Requadre de 45x30 a la paret posterior a la Cuina en directe més Inserció 
 a la revista de mà mitja pàgina parell                                                                                 500,00 
 
 
 



LLOGUER DE SENYALS DE TRANSIT      Euros per dia 
 
Per cada senyal            3,80 
Per cada con            2,10 
Dipòsit per cada 10 peces o fracció       33,00 
 
 
RÀDIO SANT VICENÇ 
 
Les tarifes de publicitat a Ràdio Sant Vicenç són:  
 
Falques d’entre 20 i 30 segons:  
 
20 passis mensuals (1 al dia): 80 € 
40 passis mensuals (2 al dia): 110 € 
60 passis mensuals (3 al dia): 140 € 
80 passis mensuals (4 al dia): 170 € 
100 passis mensuals (5 al dia): 190 € 
 
 
Descomptes del 50% per a les empreses amb seu a Sant Vicenç dels Horts:  
 
20 passis mensuals (1 al dia): 40 € 
40 passis mensuals (2 al dia): 55 € 
60 passis mensuals (3 al dia): 70 € 
80 passis mensuals (4 al dia): 85 € 
100 passis mensuals (5 al dia): 95 € 
Regal de 20 passis mensuals per a les empreses implantades a Sant Vicenç dels Horts que en el 
moment de la contractació de la publicitat encara no hagin complert dos anys d’activitat.  
 
 
REVISTA MUNICIPAL 
Les noves tarifes de publicitat a la revista municipal són:  
 
Mòdul: 80 € 
Doble mòdul: 140 € 
Faldó:  200 € 
Doble faldó: 340 € 
Mitja pàgina parell: 400 € 
Mitja pàgina imparell: 430 € 
Pàgina sencera parell: 720 € 
Pàgina sencera imparell:  760 € 
Contraportada: 1.000 € 
 
 
Amb el 50% de descompte per a les empreses amb seu a Sant Vicenç dels Horts:  
 
Mòdul: 40 € 
Doble mòdul: 70 € 
Faldó: 100 € 
Doble faldó: 170 € 
Mitja pàgina parell: 200 € 
Mitja pàgina imparell: 215 € 
Pàgina sencera parell: 360 € 
Pàgina sencera imparell: 380 € 
Contraportada: 500 € 
 
 
PROPOSTA COMBINADA DE RÀDIO I REVISTA 
L’oferta combinada permet a les empreses amb seu a Sant Vicenç dels Horts ser presents als dos 
mitjans a uns preus competitius. Si es contracten alhora espais de les dues modalitats (revista i ràdio) 



s’aplicarà un descompte del 20% sobre el preu global, descompte que s’afegeix al ja aplicable, en cada 
cas, en tant que empresa local. Proposta aplicable a les empreses amb seu a Sant Vicenç dels Horts. 
 
 
FESTIVAL DE LA INFANCIA 
Entrada infantil/dia                     6,00 
Bonus 4 dies                                 15,00 
 
FUN FESTIVAL 
Entrada individual                     5,00 
 
 
ACTIVITATS LUDICO FESTIVES GENT GRAN (per persona) 
Activitats ludico-festives matins        2,00 
Activitats ludico-festives migdies        3,00 
Activitat espectacles audiovisuals       1,00  
 
SERVEI D’ESPECTACLES LUDICORECREATIUS 
Entrada espectacle ludicorecreatiu per adults               10,00 
Entrada espectacle ludicorecreatiu per a infants i tots els públics              5,00 
 
EDICIÓ MEMÓRIA HISTÓRICA ORAL 
 
3 cossos digipack i 1r. DVD        8,00 
2n. DVD          5,00 
3r. DVD          5,00 
Edició sencera                                12,00 
 
ACTIVITATS DEPARTAMENT DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
Entrada espectacle ludicorecreatiu per adults               10,00 
Entrada espectacle ludicorecreatiu per a infants i tots els públics              1,00 
Sopar de la Nit de la Solidaritat per Adult                10,00 
Sopar de la Nit de la Solidaritat per Infant                 5,00 
Cicle cinema solidari Adults        1,00 
Activitat cinema en general        5,00 
Venda de samarretes                    3,00  
Venda de llibres i publicacions diverses                        10,00  
 
ACTIVITATS  JUVENILS A L’ESPAI JOVE LA CAPELLA  
 
A  aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA q ue segons per normativa vigent correspongui 
 
PREUS PÚBLICS DELS TALLERS TRIMESTRAL  
 
Tallers de desenvolupament i cura personal  :destinats a la cura i a l’elaboració de la pròpia imatge, 
adquisició de coneixements instrumentals i aprenentatges funcionals, estratègies de comunicació,  
així com la millora de les relacions socials.  
Preu unitari : 2,65 euros / hora 
 
Tallers TIC’s  : destinats a l’aprenentatge i/o pràctica de programes informàtics , xarxes socials i /o 
dispostius mòbils .  
Preu unitari : 3,03 euros / hora  
 
Tallers de mediambient, natura i sostenibilitat :  són tallers per al coneixement i aplicació dels 
recursos naturals ,  de la corresponsabilitat en el medi i al coneixement específic  de temes 
relacionats amb  la sostenibilitat i el mediambient.   
Preu unitari : 2,27 euros / hora  
 
Tallers de creativitat i expressió : Són taller destinats al coneixements i a la pràctica de diferents 
disciplines artístiques relacionades amb la música , el cinema,  les arts escèniques i les arts 
plàstiques . Preu unitari : 2,65 / hora euros 



 
PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE MONOGRÀFICS  
Preu unitari  per a la realització d’un  monogràfic de qualsevol temàtica : 5 euros/ hora   
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de no rmes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança, aprovada provisionalment  pel Ple en sessió celebrada a 21 d’octubre de 
2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 8 de febrer de 2022, entrarà en vigor al dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
        
 
 
 


