REGLAMENTACIÓ GENERAL
DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa.
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen l’article 5 B-b i 5 D-c de la de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 117 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i Disposició Addicional 2ª de la Llei 8/89 de 13 d’abril
de Taxes i Preu Públics.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest municipi dels preus públics,
segons el que preveuen els articles 41 a 48, ambdós inclosos, de l’esmentada Llei 39/88.
Article 2. Concepte.
Tindran la consideració de preus públics les contra-prestacions pecuniàries que es satisfacin per:
A) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
B) La prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència municipal, quan s’hi
doni alguna de les següents circumstàncies:
-

Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles d’ésser realitzades
pel sector privat per no implicar intervenció en l’actuació dels particulars o qualsevol altre
manifestació d’autoritat, o bé per no tractar-se de serveis en què estigui declarada la reserva
a favor de l’Ajuntament, segons la normativa vigent.

-

Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o recepció
obligatòria.

Article 3. No subjecció i exempcions.
1. No estaran subjectes a l’àmbit de la present Ordenança els serveis següents:
a) Abastament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de les vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
2. Gaudiran d’exempció subjectiva els serveis i aprofitaments següents:
a) Ensenyament pre-escolar i educació general bàsica.
b) Els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament l’Estat
o la Generalitat, però no els que explotin els seus organismes autònoms o altres entitats
públiques o privades en què hi tinguin participació total o parcial.
c) Els aprofitaments que interessin directament a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 4. Naixement de l’obligació.
1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà:
a) Quan es concedeixin la utilització privativa o l’aprofitament especial.
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b) Quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.
2. Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti especialment el domini públic en benefici particular, sense
llicència, concessió o autorització, naixerà l’obligació de pagar des del moment del seu inici sens
perjudici de les sancions que procedeixin.
Article 5. Obligats al Pagament.
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics:
A) Qui gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti especialment del domini públic en benefici particular.
B) Qui utilitzi els serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara que no hagin
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització dels aprofitaments especials,
concessions o prestacions, essent compatible amb la suspensió de la llicència o autorització si no
s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
3. El pagament de preus públics és també compatible amb l’exigència de fiances per respondre dels
danys i perjudicis que es puguin causar al domini públic, segons la normativa aplicable en cada cas.
Article 6. Protecció del domini públic.
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del
domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament del preu públic establert, vindrà obligat al
reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert.
3. Correspondrà als serveis tècnics municipals la valoració dels danys produïts, notificant-se als
interessats de forma individualitzada com un plec de càrrecs, seguint el procediment sancionador
general.
Article 7. Aprofitaments especials.
1. Els preus dels aprofitaments especials que s’adjudiquin per als sistemes de concurs o subhasta, seran
els resultants de la licitació.
2. Es consideren aprofitaments especials fixes els de durada igual o superior a l’any. En aquest cas,
l’aprofitament ha d’ésser objecte de concessió, aplicant el procediment establert en el Reglament de
Patrimoni dels ens locals (Decret 336/88) i la normativa general sobre contractació.
3. En els supòsits d’utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic sense possibilitat de
concurrència, caldrà sol·licitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació
contractual derivada d’aquests supòsits es regirà per les normes generals de contractació.
Articles 8. Quantia dels Preus Públics.
1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, amb
caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
2. L’import dels preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic es
fixarà prenent com a referència el valor de mercat corresponent o el de la utilitat que se’n derivi.
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3. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que això ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el pressupost les
dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.
4. Les quantitats dels preus públics regulats en aquesta reglamentació seran les que es fixen en la tarifa
que conté en el seu annex.
Article 9. Incidència de l’I.V.A.
1. En la determinació de la quantia del preu no s’hi inclourà l’Impost sobre el Valor Afegit, que
necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi.
2. No estaran subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit els supòsits contemplats en la Disposició
Addicional vuitena de la Llei 8/1989, de Taxes i Preus Públics i tots aquells altres expressament
exclosos per les normes que siguin d’aplicació en cada cas.
Article 10. Normes de Gestió.
1. L’Ajuntament pot exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d’utilització
del servei o de l’aprofitament i pot, tanmateix, fer les comprovacions oportunes.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, del servei públic, de l’activitat
administrativa o del dret a la utilització del domini públic, de l’activitat administrativa o del dret a la
utilització del domini públic no es porti a terme, procedirà la devolució de l’import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan o ens que tingui
atribuïda la fixació i modificació, llevat que el Ple disposi altra cosa.
Article 11. Memòria econòmic – financera.
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics irà acompanyada d’una memòria econòmic financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas,
les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que
s’hagin pres com a referència. En el cas d’aprofitaments especials del domini públic podrà consistir en una
distribució de zones o categories de carrers del terme municipal amb els seus valors corresponents.
Article 12. Competències.
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest terme municipal.
2. En el cas de serveis municipal que, per delegació de l’Ajuntament, siguin prestats per un altre ens
supramunicipal, correspondrà a aquest l’establiment, fixació i modificació dels preus públics.
3. Es faculta a l’Alcalde per exigir el dipòsit previ amb caràcter general per tots els preus públics.
Article 13. Vigència dels preus públics.
Els preus públics establerts pel Ple seran vigents a partir de l’endemà de la data en que s’acordi la fixació o
modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament determini una altra data.
Article 14. Publicitat dels preus públics.
L’acord d’establiment o modificació dels preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província, tauler
d’anuncis i llocs de costum, per general coneixement i a l’objecte que els interessats puguin formular les
reclamacions o recursos que es considerin procedents durant el termini d’un mes.
Article 15. Supòsits Especials.
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1. Per la liquidació dels preus públics a què vingui subjecte la “Compañía Telefónica Nacional de

España”, s’estarà al que ve determinat en la Disposició Addicional vuitena de la Llei 39/88, en relació
a la Llei 15/87.
2. Quan es tracti de la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de
les vies públiques, en favor d’empreses explotadores de serveis de subministres que afectin al comú
o a una part important del veïnat, l’import d’aquells consistirà, en tot cas i sense cap excepció en l’u i
mig per cent (1,5%) dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el
municipi. L’ingrés s’efectuarà trimestralment i les quantitats entregades es consideraran a compte de
la liquidació definitiva que s’haurà de practicar dintre del primer trimestre de cada any, referit a l’any
anterior. A tal efecte, les empreses hauran de prestar en l’esmentat termini una certificació dels
ingressos bruts, que permeti practicar la liquidació definitiva.
Article 16. Remissió Normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de taxes i Preus Públics i
demés disposicions concordants.
ANNEX DE TARIFES
A. Preus públics pel servei de casal:
- Per setmana
- Per mes

50,00 €
180,00 €

B. Preu públic per desbrossament de parcel·les:
- Per cada parcel·la o fracció de fins a 500 m2

75,00 €

C. Preu públic per numeració de carrers:
- Placa amb la numeració del carrer corresponent a la finca

20,00 €

D. Preu públic per celebració de casaments civils
- Per celebració en horari de secretaria

100,00 €

- Per celebració fora de l’horari de secretaria

200,00 €

- Per celebració fora de les dependències municipals

50,00 €

Aquests preus tindran una bonificació del 40% si un dels contraents es troba empadronat a Sant Llorenç de
la Muga amb una antiguitat no inferior a un any.
E. Visites guiades
- 2,00 € per persona (mínim 20 € cada visita guiada)
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