Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

ORDENANÇA NÚM. 21
PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS I DE
PRÉSTEC DE MOBILIARI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics, es regeixen pel Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els
textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable dels preus públics la prestació de serveis municipals i
de préstec de mobiliari municipal segons es detalla en l’Annex I d’aquesta ordenança,
i que són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piscina municipal
Pavelló municipal d’esports
Escola municipal de dansa
Escola Bressol municipal
Biblioteca
Préstec de mobiliari municipal

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius dels preus públics en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària que sol·licitin la oportuna prestació dels serveis detallats en l’annex
I de la present ordenança.
Article 4t. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è. Beneficis fiscals
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1. Només s’aplicaran aquelles exempcions, bonificacions i reduccions incloses
expressament en l’annex I que figura a la present ordenança per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.
2. En cap cas, el sol·licitant quedarà exempt de pagar la fiança en els casos que la
prestació del servei o l’ús de l’equipament municipal ho requereixi.
Article 6è. Quota tributària
La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança són els fixats a
l’annex I d’aquesta ordenança, corresponents a les activitats o serveis detallats a
l’article 2.
Article 7è. Acreditament
L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevols dels serveis o activitats especificades a l’apartat
anterior
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. Els preus públics expressats en la present ordenança seran en règim
d’autoliquidació excepte els següents serveis que s’exigiran en règim de liquidació:
- Activitats extraescolars del pavelló municipal d’esports
- Escola municipal de dansa
- Escola bressol municipal
2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
3. L’impagament de les quotes podrà comportar per part de l’Ajuntament la
finalització del servei.
4. Quan es cessi en la recepció del servei per causes de força major i alienes a la
voluntat de l’interessat, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no
aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
Article 9è. Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament de les
instal·lacions municipals
1. Sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui quan per
negligència o mala utilització del servei provoquin la destrucció o el
deteriorament de les instal·lacions municipals, s'obliga al beneficiari al
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reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció
o reparació.

2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat
igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
3. L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment, les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 10è. Establiment i fixació dels preus públics
1. L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple, sense perjudici de
les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, de conformitat amb l'article
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
2. L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms, la fixació dels preus
públics establerts pel mateix Ajuntament; corresponents als serveis i a càrrec dels
esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta
atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els
consorcis, salvat que hi hagi 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 d'on es desprengui que els
preus públics cobreixen el cost del servei.
Article 11è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Article 12è. Vigència
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del dia següent de la seva publicació
i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
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
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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 fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 21 d’ octubre de 2020 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Annex I de l’Ordenança núm. 21 de Preus Públics per a la prestació de serveis
municipals i de préstec de mobiliari municipal
1. PISCINA MUNICIPAL
1 – ABONAMENTS TEMPORADA
Familiar sense fills (o amb fills menors de 3 anys)
Familiar amb fills de 3 a 17 anys
Familiar monoparental (amb fills menors de 18 anys)
Individuals de 3 a 17 anys
Individuals de 18 a 64 anys
Individual a partir de 65 anys

85,00 €
95,00 €
76,00 €
42,00 €
57,00 €
42,00 €

2 – ENTRADES
LABORABLES
Menors de 3 anys
De 3 a 17 anys
De 18 a 64 anys
A partir de 65 anys

Gratuït
3,00 €
4,50 €
3,00 €

FESTIUS
Menors de 3 anys
De 3 a 17 anys
De 18 a 64 anys
A partir de 65 anys
BONIFICACIONS:

Gratuït
3,50 €
6,00 €
3,50 €

Grup (mínim 20 persones)

Bonificació 50% en el preu de les entrades
que es comprin (a utilitzar el mateix dia de
l’adquisició).
Persones
amb
una
Bonificació del 20% en els abonaments o
discapacitat reconeguda del entrades que s’adquireixin
40% o més
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3 – UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNCIPAL PER PART DELS CASALS
D’ESTIU
Fins a 2 setmanes d’utilització
4,00 €/ nen
De 3 a a 5 setmanes d’utilització
7,00 €/nen

4 – UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL PER PART DE ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE AMB SEU AL MUNICIPI DE MOIÀ QUE FOMENTIN LA
INTEGRACIO DE DISMINUITS PSIQUICS AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT
SUPERIOR AL 50%
Abonament temporada

1,00 €/usuari

2. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
a) Activitats extraescolars

Patinatge un dia a la setmana (no inclou
despeses addicionals com ara el vestuari del
festival)

55,00€/trimestre

Multiesports (1 hora setmana)

45,00 €/trimestre

Bàsquet 2 dies a la setmana

65,00€/trimestre

Altres esports d'equip 2 dies a la setmana

65,00€/trimestre

Els participants a les activitats dels Jocs Escolars i federacions hauran de satisfer
l’import de l’assegurança de la fitxa esportiva (preu fixat per la Mutualitat General
Esportiva o per la Federació)

Els participants a les activitats extraescolars hauran de satisfer l’import
corresponent a l’assegurança.
Famílies de 2 germans inscrits al pavelló

10%
descompte/total
(no
acumulable amb el descompte de
família nombrosa)

Famílies de 3 o més germans inscrits al pavelló

15%
descompte/total
(no
acumulable amb el descompte de
família nombrosa)
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Famílies
nombroses
o
monoparentals
independentment del nombre d'inscrits al pavelló:
(prèvia presentació del carnet de benestar social)

10% descompte/total

b) Jornades Esportives d'estiu al Pavelló
Preu jornades senceres

275,00€

Preu 1 setmana

65,00€

En cas de 2n germà

20% descompte/total

En cas de 3r germà

30% descompte/total

c) Anuncis per penjar a la pista poliesportiva
S’exigirà un mínim 3 anys

70,00 €/any

3. ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ
a) Quota tributària - Curs 2020-2021 i següents
MATRÍCULA
Matrícula 1 alumne i assegurança
Matrícula 2 alumnes i assegurança
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança
Renovació de matrícula 1 alumne i assegurança(*)
Renovació de matrícula 2 alumne i assegurança(*)
Renovació de matrícula 3 alumnes o més i
assegurança(*)
TARIFA QUOTES MENSUALS
Nivell iniciació (p3, p4 i p5) – 1 classe/setmana
Nivell Iniciació (p3, p4 i p5) – 2 classes/setmana
1r Nivell (1r i 2n primària)
2n Nivell (3r i 4rt primària)
3r Nivell – primer curs (5é primària)
3r Nivell – segon curs (6é primària)
Nivell Intermig (1r, 2n i3r d’ESO)
Nivell Avançat (4rt d’ESO i Batxillerat)
Nivell Semiprofessional (Adults amb nivell previ)
Hora classes extracurriculars
En cas de 2n germà

€/alumne/curs
66,00 €
52,00 €
40,00 €
33,00 €
26,00 €
20,00 €

€/mes
35,00 €
43,00 €
43,00 €
43,00 €
45,00 €
47,00 €
54,00 €
64,00 €
35,00 €
A raó de 6,00 €/hora
10% descompte / total
(no aplicable a la matrícula,
no
acumulable
amb
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descompte
família
nombrosa)
15% descompte / total
(no aplicable a la matrícula,
no
acumulable
amb
descompte
família
nombrosa)
10 % descompte/total
(no aplicable a la matrícula)

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

En cas que la prestació del servei sigui telemàtica la quota serà equivalent al 60%
dels imports anteriors. El mes d’inici i cessament del servei mitjançant prestació
telemàtica es prorratejarà en funció dels dies d’activitat presencial i telemàtica
Els alumnes que ho desitgin podran donar-se de baixa durant els tres dies següents
a la prestació del servei per mitjans telemàtics, podent-se reincorporar un cop es
retorni a l’activitat presencial. En aquest cas l’Ajuntament no garanteix la preparació
d’exàmens oficials.
(*) S’entendrà per renovació de matrícula tots aquells alumnes que s’hagin
matriculat el curs anterior i no hagin cursat baixa.
b) Cursos especialització (15-20 hores) (**)

Curs d’especialització
Dos cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Tres cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Quatre cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Cinc cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici

45,00 € (***)
81,00 € (***)
114,75 € (***)
144,00 € (***)
170,00 € (***)

(**) Per realitzar aquests cursos no cal estar matriculat a l’escola
(***) Els alumnes matriculats a l’Escola de Dansa gaudiran d’una bonificació del 10
%.
4. ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE MOIÀ
a) Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents
MATRÍCULA
1 alumne
2 alumnes

€/alumne/curs
56,00 €
42,00 €

2021 - Ord. núm. 21 – Preus públics per a la prestació de serveis municipals i de préstec de mobiliari
municipal
Foli 7 de 9

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

3 o més alumnes

30,00 €

TARIFA QUOTES MENSUALS
Jornada completa de 7:45 a 18:00 hores
En cas de 2n germà

Preu
150,00 €/mes
10% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
15% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
10 % descompte / total (no
aplicable a la matrícula)

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és l’escolarització a
jornada completa.
b) Servei de monitoratge al menjador
Monitoratge menjador fix
Monitoratge menjador esporàdic

9,00 €/mes
1,00 €/dia

5 . BIBLIOTECA
Fotocopies DinA4 blanc i negre:

0,10 €/full

6. PRÉSTEC DE MOBILIARI MUNICIPAL
a) Usuaris
Grup A
Entitats de Moià (per activitats sense ànim de lucre)
Centre educatius públics
Administracions públiques
Grup B
Entitats de Moià (per activitats amb ànim de lucre)
Persones físiques o jurídiques i altres entitats i/o associacions no incloses en el grup
anterior.
b) Quantia

Grup A

Usuaris
Grup B
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Taules (amb cavallets) i cadires
Inclou fins un màxim de 30 cadires i 2
100%
taules
bonificat
Per cadira addicional
Per taula addicional
Tarima gran 10x8m2 – 20 mòduls de
100%
2
2x2m (muntatge inclòs)
bonificat
Tarima petita 6x2m2 – 6 mòduls de 2x1m2
Tanques
Senyals
Equip de so amb micro

100%
bonificat
100%
bonificat
100%
bonificat
100%
bonificat

Allargador elèctric

100%
bonificat
Contenidors petits
100%
bonificat
Contenidors grans
100%
bonificat
Presa de llum (connectada a un punt de
100%
llum municipal)
bonificat
Cistella-grua (inclou hores brigada)
100%
bonificat
Penjar pancarta
100%
bonificat
Utilització equip audiovisual les Faixes
(tècnic inclòs)
Fins 2,5 hores
Per hora addicional

125,00 €
25,00 €

30 €/dia
0,40€/unitat i dia
1,5 €/unitat i dia
Preu per mòdul
de 2x2m2: 48 € per
mòduls
Preu per mòdul
de 2x1m2: 24 €
3,00 €/unitat dia
15,00 €/unitat dia
110€/unitat dia

5,00 €/unitat dia
5,00 €/ unitat dia
20,00 €/ unitat
dia
30,00 €/ unitat
dia
30 €/h
20,00 €/ unitat
dia

250,00 €
50,00 €
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