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Ordenança núm. 52 

 
         ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS 

 
 
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 pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix 
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats diverses, l’especificació dels 
quals es conté en els annexos d’aquesta Ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les 
activitats o serveis següents: 
 - Accés serveis piscina d’estiu 
 - Activitats esportives, desvinculades de BellpuiGym 

 - Casals i parc de nadal 
 - Reserva de localitats al teatre, fires, tallers, conferències, cursos i altres espectacles 
 - Serveis, no obligatoris de la brigada municipal 
 - Venda de llibres i publicacions diverses 
 - Cessió i ús d’equipaments municipals 
 

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, quan 

així s’especifiqui en el moment de la seva publicitat o inscripció. 
 
Article 4. Quantia 
La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança són els fixats en cada annex 

corresponents a les activitats i o serveis previstos en l’article 2, sense excloure aquelles 
activitats no previstes que es consideri posteriorment que per la seva naturalesa  puguin regir-
se per aquesta ordenança i així s’estableixi prèviament. 
 
Article 5. Acreditament, declaració i ingrés 
L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança neix des que es 
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior. 

El pagament dels preus públics pels serveis singulars s’efectuaran per mitjà d’autoliquidació, 
tiquets o entrades segons correspongui. 
Els preus públics pels serveis continuats, es podran abonar a través de gir bancari. 
 

Disposició addicional primera. 
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 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 addicional segona. 
Amb l’entrada en vigor definitiva d’aquesta ordenança de preus públics, quedaran derogades 
de forma expressa i la seva totalitat les següents ordenances fiscals d’aquest ajuntament. 

- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 40 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I 
EDIFICIS MUNICIPALS de 3 de juny de 2004 i posteriors modificacions. 
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- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA 
PISCINA MUNICIPAL de 18 d’abril de 2002 i posteriors modificacions. 

 
Disposició final 

La present Ordenança, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació 
íntegra en el BOP i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació expressa. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
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ANNEX NÚMERO 1. PREU PÚBLIC PISCINES. 
 
Article 1. Tarifes 

 

 Euros 

Abonament per temporada  

- Familiar (per família) 60,00 € 

- Individuals (des dels 3 anys als 10 anys) 25,00 € 

- Individuals (des dels 11 anys als 65 anys) 33,00 € 

Entrades individuals  

- Laborals i Festius 5,00  € 

Abonaments temporals  

- Mensual 35,00 € 

- Quinzenal 25,00 € 

- Setmanal 15,00 € 

Cursos de natació i activitats  

- Curs de natació (quinzena) 40,00 € 

Utilització de material  

- Cessió d’hamaques (diari/unitat) 1,50 € 

 
Article 2n. Condicionants d’accés 
 
1 Fer raons de salut pública, aforament o tipologia d’activitat, el consistori es reserva el dret 

d’accés i aforament. 
2 Segons la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el 

seu article 13, les activitats aquí recollides són exempts d’IVA. 

 
Article 3r. Bonificacions, reduccions i exempcions 
 

1 Les famílies nombroses abonaran, sempre que s’acrediti, els abonaments de temporada 
reduïts en un 25%. 

     Les persones titulars de la Targeta acreditativa de la discapacitat (TAC) de la Generalitat, 

equivalent de la resta de comunitats autònomes, o certificat de la Seguretat Social,  
tindran un descompte del 50% en els abonaments de temporada. Només en el cas en què 
el barem requereixi de 3a persona i la discapacitat sigui del 65% o superior, 
l’acompanyant també gaudirà del 50%.  

 
2 Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 
        Els nens fins a 3 anys, i els majors dels 65 anys. 

 
3 La condició de família nombrosa, o d’altres condicions, s’haurà d’acreditar presencialment 

mitjançant  petició expressa a les oficines municipals o a través d’instància electrònica, 

aportant el títol oficial i aquelles consideracions que es creguin oportunes. Aquestes 
justificacions es sol·licitaran  amb una antelació de 15 dies a l’inici de les activitats. 
Per gaudir dels beneficis de família nombrosa caldrà presentar: llibre de família i/o 
certificat de convivència. 

Per gaudir dels beneficis com a major de 65 anys caldrà presentar el DNI. Per gaudir dels 
beneficis del menor de 3 anys, caldrà aportar el DNI o el llibre de família. 

 
Article 4t. Acreditació 
 

1 En el supòsit de serveis de recepció singular, l’abonament s’acredita quan es presenta la 

sol·licitud del servei, el qual no serà en cap cas efectiu sense que s’hagi realitzat el 
pagament corresponent. 
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2 En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, s’acreditarà preferentment quan 
s’iniciï la prestació del servei, per tal de preveure aforaments i correcte desenvolupament 
de l’activitat. 

3 El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el 

moment d’entrada en el recinte. 
4 L’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 
5 El personal municipal encarregat dels cobrament és responsable de la defraudació que es 

pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord 
amb les disposicions legals vigents. 

 
 

 

ANNEX NÚMERO 2. PREU PÚBLIC ACTIVITATS ESPORTIVES DIRIGIDES. 
 

Article 1r. Tarifes 
 

 Euros 

Activitats esportives dirigides  

-  Activitats d’una hora o equivalent 3€ 

 

Article 2n. Condicionants d’accés 
 

1 Fer raons de salut pública, aforament o tipologia d’activitat, el consistori es reserva el dret 
d’accés i aforament. 

2 Segons la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el seu 
article 13, les activitats aquí recollides són exempts d’IVA. 

 

Article 3r. Beneficis fiscals 
 
1 No es preveuen de forma singular. 
2 El Consistori es reserva el dret d’establir anticipadament l’exempció o gratuïtat del serveis 

de forma general segons el tipus de prestació, franja d’edat o col·lectiu de destí. 

       Aquestes excepcions es preveuran per blocs o conjunt d’activitat. 
3 En el supòsit de serveis que s’estenen durant diversos mesos, l’abonament s’acreditarà 

quan s’iniciï la prestació del servei. 
 
Article 4t. Acreditació 
 
1 En el supòsit de serveis de recepció singular, l’abonament es realitzarà a través de tiquet. 

Aquest s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no serà en cap cas 
efectiu sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

2 En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, s’acreditarà preferentment quan 

s’iniciï la prestació del servei, per tal de preveure aforaments i correcte desenvolupament 
de l’activitat. 
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ANNEX NÚMERO 3. PREU PÚBLIC PARC DE NADAL. 
 

Article 1r. Tarifes 
 

 Euros 

Activitats al  Pavelló Municipal o equivalent  

- Infant menor de 16 anys 2€ 

- Adult o acompanyant major de 16 anys 0€ 

   

Espectacles al Teatre Armengol o equivalent  

- Tarifa general 1€ 

  

 
Article 2n. Condicionants d’accés 
 
1 Fer raons de salut pública, aforament o tipologia d’activitat, el consistori es reserva el dret 

d’accés d’adults i acompanyants. 
2 Segons la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el 

seu article 9, les activitats aquí recollides són exempts d’IVA. 

 
Article 3r. Bonificacions 
 
El Consistori es reserva el dret d’establir anticipadament l’exempció o gratuïtat del serveis de 
forma general per jornada o conjunt de l’activitat. 
 
 

Article 4t. Acreditació 
 
1 En el supòsit de serveis de recepció singular, l’abonament es realitzarà a través de tiquet. 

Aquest s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no serà en cap cas 
efectiu sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 

2 En el supòsit de serveis que s’estenen a diverses jornades, s’acreditarà preferentment 
quan s’iniciï la prestació del servei, per tal de preveure aforaments i correcte 
desenvolupament de l’activitat. 
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ANNEX NÚMERO 4. PREU PÚBLIC SOBRE CULTURA i TURISME, ENTRADES I RESERVA 
DE LOCALITATS. 
 

 
Article 1r. Tarifes 
 

 Euros 

ACTIVITATS AMB LIMITACIÓ D’AFORAMENT  

Reserva de localitats al teatre, fires, tallers, conferències, cursos i altres 
espectacles 
 

2€ 

RUTES TURÍSTIQUES  

 
VISITA GUIADA MAUSOLEU Ramon Folch – 1h 
 

 

          Tarifa general 3€ 

          Tarifa reduïda - grups més de 14, majors de 65 anys, persones de 7         
a 18 anys, amb el carnet d’estudiant universitari, del Club d’amics de 
Lleida, Carnet jove i famílies nombroses. 

1,5€ 

           Menor 7 anys 0€ 

 
RUTA HISTÒRICA GUIADA – 1,20h 
Inclou la ruta històrica pel casc antic (1 hora aprox.) i la visita al Mausoleu de 
Ramon Folch de Cardona (20 mín. aprox. ) 
 

 

    Tarifa general 5€ 

Tarifa reduïda - grups més de 14, majors de 65 anys, persones de 7         

a 18 anys, amb el carnet d’estudiant universitari, del Club d’amics de 
Lleida, Carnet jove i famílies nombroses. 

2€ 

           Menor 7 anys 0€ 

 
RUTA HISTÒRICA GUIADA REDUÏDA + MAUSOLEU: Inclou una visita guiada al 
Mausoleu (45 min. aprox.) i una ruta històrica pel casc antic (30 mín. aprox) 
 

 

           Tarifa general 5€ 

Tarifa reduïda - grups més de 14, majors de 65 anys, persones de 7           
a 18 anys, amb el carnet d’estudiant universitari, del Club d’amics de 
Lleida, Carnet jove i famílies nombroses. 

2€ 

           Menor 7 anys 0€ 

 
Article 2n. Condicionants 
 

Segons la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el seu 
article 20.14, les activitats culturals aquí recollides són exempts d’IVA. 
 

A.- Activitats amb limitació d’aforament 
 
1. Aquesta tarifa no preveu aquelles activitats, actuacions i espectacles que per la seva 

naturalesa,   requereixen d’una contraprestació en finestreta prèvia, o espectacles anàlegs 
d’entrada inversa. 

2. El consistori estableix aquest tribut per raó de control d’aforament i salut pública. 

3. El consistori es compromet a la reinversió i retorn en activitats culturals de les partides 
generades per aquest concepte. 
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B.-Rutes Turístiques 

Gaudiran d’aquest servei de forma gratuïta: els menors de 7 anys, les persones en atur,  els 
grups escolars i d’estudiants (amb professors), els discapacitats amb acompanyant. Queden 
exempts d’aquesta tarifa els veïns de Bellpuig. 

 
 
 

Article 3r. Bonificacions 

 
1 El Consistori es reserva el dret d’establir anticipadament l’exempció o gratuïtat del serveis 

de forma general per accés o conjunt de l’activitat. 
2 Estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en 

col·laboració amb l'Ajuntament, o dels seus organismes, o de consorcis en els quals 
participi. 

3 Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, i caldrà sol·licitar-los davant l’òrgan 

gestor dels espais i edificis, havent d’aportar la documentació que els sigui sol·licitada a 
tal efecte. 

 
 
Article 4t. Acreditació 
 

1 En el supòsit de serveis de recepció singular, l’abonament es realitzarà a través de tiquet 
o reserva. Aquest s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no serà en 
cap cas efectiu sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

2 En el supòsit de serveis que s’estenen a diverses jornades, s’acreditarà preferentment 

quan s’iniciï la prestació del servei, per tal de preveure aforaments i correcte 
desenvolupament de l’activitat. 
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ANNEX NÚMERO 5. PREU PÚBLIC SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. 
 
Article 1r. Tarifes 

 

 Euros 

Servei de retirada de voluminosos  

- Desplaçament 2 operaris + camió, per hora de servei o 

desplaçament 

40€ 

- Operari extra per tipologia de servei i assistència de càrrega 15€ 

   

Altres serveis auxiliars  

- Oficial 18€ 

- Peó 15€ 

  

 
Article 2n. Condicionants 
 
1 Aquests preus no contemplen l’IVA vigent 
2 Només es preveuen serveis inferiors a l’hora a partir de la segona, i per mínims indivisibles 

de 30minuts. 
3 Aquesta tarifa només és efectiva sobre els serveis de retirada de voluminosos,  serveis 

excepcionals, aplicacions de forma subsidiària i per raó d’urgència o interès comú. 
4 Aquesta tarifa no inclou en cap cas els costos derivats de la gestió dels residus que se’n 

puguin derivar, taxes ni càrrecs per raó d’obra o ocupació de via. 
 
Article 3r. Bonificacions 

 

No es preveuen 
 
Article 4t. Acreditació 
 
S’exigirà el pagament en el moment de la sol·licitud del servei. En cas de no ser possible per 

la pròpia naturalesa es realitzarà a posteriori per mitjà de liquidació de l’albarà d’acceptació 
de l’usuari. 
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ANNEX NÚMERO 6. PREU PÚBLIC TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 
 
Article 1r. Tarifes 

 

 Euros 

Publicacions editorials  

- Bellpuig història gràfica 30€ 

- Llibre Mausoleu 20€ 

- Llibre Premi Valeri Serra 20€ 

- Llibre Premi Valeri Serra (subscriptor) 18€ 

- Col·lecció complerta Valeri Serra 100€ 

- Llibre unitari personalitats “gent de casa” 5€ 

- Llibres Jaume Torres . diversos títols 20€ 

- Planell guia 0€ 

 
Article 2n. Condicionants 

 
Aquests preus inclouen l’IVA vigent 
 
Article 3r. Bonificacions 
 
No es preveuen 
 

Article 4t. Acreditació 
 
S’exigirà el pagament en el moment de la sol·licitud del servei. 
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ANNEX NÚMERO 7. UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I ESPAIS MUNICIPALS 
 
Article 1r. Tarifes 
 

EQUIPAMENT a. Activitats organitzades 
per entitats sense ànim 

de lucre 

b. Activitats de caràcter 
comercial o anàlogues 

c. Fiança 

TEATRE ARMENGOL 138 € 275 €  

LLOTJA DE BELLPUIG 138 € 275 €  

SALA CULTURA 
CASTELL 

69 € 138 €  

PLANTA BAIXA 
CASTELL 

69 € 138 €  

PAVELLÓ ESPORTIU 
MUNICIPAL 

69 € 138 €  

SALA POLIVALENT 
ALBERG MUNICIPAL 

34€ 69€  

SALA CONFERÈNCIES 

CASA CULTURA 

34€ 69€  

Activitats ordinàries 

no previstes ( altres 
instal·lacions culturals 

i/o esportives) 

preu/hora 

10€ 10€  

 
Article 2n. Condicionants 
 
1 Aquests preus no contemplen l’IVA vigent 
2 El Consistori es reserva el dret de desestimar aquelles activitats per interès general o salut 

pública no es considerin oportunes de realitzar en aquests espais. 
3 L’edifici de l’alberg municipal queda exclòs d’aquesta ordenança, i es regeix per la seva 

pròpia Ordenança Fiscal núm. 39 
4 Les persones que vulguin utilitzar l’equipament o edifici municipal, directament, o per mitja 

d’un representant, hauran de presentar la seva petició a l’Ajuntament, on haurà de constar 
els dies i períodes de temps que s’utilitzarà l’equipament o edifici. 

5 El peticionari, sigui o no l’usuari, és a tots els efectes el responsable dels desperfectes 
ocasionats a l’equipament o edifici municipal. 

6 En qualsevol cas, serà preferent l’ús d’equipaments o edificis municipals per les activitats 
que es realitzi directament, o amb el suport, o en col·laboració amb l'Ajuntament, dels 
seus organismes, o de consorcis en els quals participi. 

7 També es podrà liquidar les tarifes d’aquesta ordenança fiscal mitjançant convenis a 
subscriure entre l’Ajuntament i els peticionaris del servei (o els seus representants legals). 

8 L’Ajuntament podrà requerir als que desitgin utilitzar els equipaments o edificis municipals, 
per respondre dels danys o desperfectes que s’hi puguin provocar, que prèviament 
dipositin una fiança o aval. 
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Article 3r. Bonificacions 
 

1 Estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en 
col·laboració amb l'Ajuntament, o dels seus organismes, o de consorcis en els quals 

participi. 
2 La Junta de Govern local de forma justificada i per raons d’interès públic municipal o social 

podrà atorgar bonificacions o reduccions en la determinació del deute tributari. 
3 Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, i caldrà sol·licitar-los davant l’òrgan 

gestor dels espais i edificis, havent d’aportar la documentació que els sigui sol·licitada a 
tal efecte. 

 

Article 4t. Acreditació 
 

1 Aquesta s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no serà en cap cas 
efectiu sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

2 En el supòsit de serveis que s’estenen a diverses jornades, s’acreditarà preferentment 
quan s’iniciï la prestació del servei, per tal de preveure aforaments i correcte 
desenvolupament de l’activitat. 

3 Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps es faran efectives al seu temps es 
faran efectives per la via de constrenyiment, de conformitat amb el Reglament general 
de recaptació i altres disposicions legals d’aplicació. 

 
 
 


