REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS.

Article 1r.- Fonament legal.
La present reglamentació s'estableix a l’empara del que disposen l'article 5 B-b i 5
D-c de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; articles 61 i 8-1-b) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art.
117 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen els
articles 41 al 48, ambdós inclosos, de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals.
Article 2n.- Concepte.
-1 Tenen la consideració de Preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d’activitats efectuades en règim de
dret públic, quan concorren les circumstancies següents:
a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció
obligatòria pels administrats.
b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.
-2 Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels
administrats:
a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentaries.
b) Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida
privada o social dels administrats.
Article 3r.- Naixement de l’obligació.
-1 Els Preus públics poden exigir-se des que s’efectua el lliurament dels béns o s’inicia la
realització de l’activitat o la prestació del servei gravats.
-2 Pot exigir-se també l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels Preus
públics.

Article 4t.-Obligats al pagament.
Són subjectes obligats al pagament dels Preus públics les persones físiques o jurídiques
que són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o
l’activitat realitzada.
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Article 5è.- Dipòsit previ.
- D'acord amb el que disposa l'article 47 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, l'alcalde
exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en l'annex dels Preus públics s'assenyali
expressament el contrari.
L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà a
l'oficina de Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en aplicació
del Reglament correspon, i procedirà al pagament de la quantitat resultant.
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant
d'haver realitzat el dipòsit previ i es requerirà els interessats perquè, en els termini
legalment establerts, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb apercebent que,
transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no
presentades i seran arxivades.
En el document cobratori que facilitarà l'administració s'expressarà els elements
integrants del càlcul. A aquests efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles dades
necessàries per a la determinació del deute que en cada cas resulti; tot això, sense
perjudici de la comprovació per part de l'administració.
L'Òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la
petició, l'autorització o la llicència i el càlcul definitiu que correspongui. El mateix acte
resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut

Article 6è.-Quanties.
-1 Els Preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats
per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats.
-2 Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho justifiquin, es
poden fixar preus públics de nivell inferior de l’indicat en l’apartat 1, un cop adoptades les
previsions pressupostaries necessàries per al cobriment de la part de cost subvencionat.

Article 7è.-Creació i modificació.
L'establiment o modificació dels Preus públics correspondrà al Ple de la Corporació
sense perjudici de les delegacions que figuren a l'Annex, a la Comissió de Govern per la
fixació de les quanties, d'acord amb les facultats de delegació previstes a l'article 23.2 b)
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.
S'atribueix als Organismes Autònoms Municipals la fixació dels Preus públics, establerts
per la Corporació, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats Organismes,
excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Els Organismes Autònoms remetran al
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Ple, còpia de la proposta i de l'estat econòmic en el qual es demostra que els Taxa
cobreixen el cost del servei.

Article 8è.-Gestió.
La gestió, la liquidació i la recaptació dels Preus públics corresponen als centres, els
serveis, els òrgans o els ens que presten el servei o realitzen l’activitat objecte dels
preus, sens perjudici de les facultats de direcció i control pròpies dels Òrgans de Govern
de l’Ajuntament.
En tot allò no regulat en el present reglament serà d'aplicació supletòriament, el
Reglament General de Recaptació.

Article 9è.-Constrenyiment.
Els deutes per Preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de
constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense haver
obtingut l’ingrés.

Article 10è.-Devolució.
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la
persona obligada al pagament del preu, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.
No obstant això, en el supòsit d’espectacles i sempre que sigui possible, no es produirà a
la devolució, sinó al canvi de les entrades.

Article 11è.-Règim supletori.
La administració i la recaptació dels ingressos per Preus públics, s’han d’efectuar de
conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general
tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de 1'Estat.
Article 12è.- Vigència dels Preus Públics.
Els preus públics aprovats per l'òrgan competent seran vigents a partir de l'endemà de
la data de l'acord.

Article 13è.- Publicitat dels Preus públics.
L'acord d'establiment o modificació dels Preus públics serà publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, i tauler d'anuncis per un període de 30 dies, per a general
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coneixement i a l'objecte que els interessats puguin formular davant el mateix òrgan
que els ha establert o modificat, les reclamacions que estimin oportunes.

APROVACIÓ.
La present Reglamentació fou aprovada inicialment pel Ple el dia 26 d’octubre de 1.998,
exposada al públic mitjançant edicte inserit al BOPG número 141 de 5 de novembre de
1.998, i el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i publicada al B.O.P. número 163 del dia
23 de desembre de 1998.
La present redacció és l’aprovada inicialment pel ple de 19/10/2015, publicada al BOPG
número 205 de 23/10/2015, al Diari de Girona del dia 28/10/2015, al Diari El Punt del dia
29/10/2015, a la pàgina web municipal, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Al no
presentar-se cap reclamació, l’acord inicial ha esdevingut definitiu. S’ha publica el text
íntegre de les modificacions al BOPG número 234 de 04/12/2015.
Vist i plau
l’Alcalde,
ho certifico:
el Secretari,

ANNEX AL REGLAMENT GENERAL DE PREUS PÚBLICS
D’acord amb l’article 7 de la Reglamentació General dels Preus Públics, es delega a la
junta de govern local, en el supòsit que l’alcalde li hagi delegat, d’acord amb l’article
23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, la fixació dels següents preus públics:
1- FESTES/ACTES ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT.
2- EXPEDICIÓ CINTES AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA.
3- ESTANDS FIRES.
4- ADHESIUS, SAMARRETES I ALTRES DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.
5- VENDA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.
6- CURSETS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT.
7- ESTADES ESPORTIVES NADAL.
8- JORNADES ESPORTIVES SETMANA SANTA.
9- UTILITZACIÓ SERVEIS BIBLIOTECA MUNICIPAL.
10- ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE-EIX DE NEGOCIS.
11- UTILITZACIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL.
12- ALTRES ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES I DE LLEURE.
13- ACTIVITATS DEL SERVEI DE MANTENIMENT MUNICIPAL.
14- ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES.
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