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REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 

 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
1.- La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen l’article5 de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, articles 6.1 i 8.1-b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya , i article 127 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

2.- El seu objecte és regular el règim dels Preus Públics, segons el que preveuen els articles 41 al 
47, ambdós inclosos, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Article 2.- Concepte: 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà establir Preus Públics per a la prestació de serveis o 
la realització d’activitats de la competència de l’Entitat Local, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies següents: 

a).- Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de solꞏlicitud o recepció 
voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la solꞏlicitud o la 
recepció per part dels administrats: 

- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o 

social del solꞏlicitant. 
b).- Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor 

del sector públic de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Article 3.- Naixement de l’Obligació: 
L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat. 
 
Article 4.- Obligats al Pagament: 
Estaran obligats al pagament dels Preus Públics qui es beneficiï dels serveis o activitats pels quals 
cal satisfer Preus Públics. 
Les associacions i/o entitats sense ànim de lucre donades d’alta en el registre municipal d’aquest 
Ajuntament estaran exemptes del pagament per l’ús del material municipal que solꞏlicitin. 
Tanmateix, les associacions i/o entitats que no pertanyin al municipi, però que realitzen una activitat 
coorganitzada amb l’Ajuntament de la ciutat o que aquest consideri d’interès municipal també 
estaran exemptes d’aquest pagament. 
 
Article 5.- Quantia dels Preus Públics: 
1.- El import del Preus Públics per la prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, 

com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
2.- Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, 

l’Ajuntament podrà fixar Preus Públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost 
les dotacions oportunes per a cobertura de la diferència resultant. 

 
Article 6.- Dipòsit Previ: 
1.- S’exigirà el dipòsit previ del import total del preu públic que correspongui, en el moment de la 

solꞏlicitud de la prestació del servei o de l’autorització de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal. 
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2.- Quan, per causes que no són imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic, 
l’activitat administrativa no es presti o no es practiqui, el import esmentat es retornarà a qui ha 
fet el dipòsit. 

 
Article 7.- Pagament del Preu Públic: 
La manca de pagament dels Preus Públics en els terminis i amb els requisits establerts per aquesta 
reglamentació, motivarà, de forma immediata, l’obertura del procediment recaptador en la via de 
constrenyiment, que es realitzarà d’acord amb els articles 68 i següents del Reglament General de 
Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
Article 8.- Memòria Econòmic – Financera: 
Tota proposta de establiment o modificació de Preus Públics anirà 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. 
 
Article 9.- Competències: 
1.- L’establiment o modificació dels Preus Públics correspon al Ple. D’acord amb la facultat de 
delegació a la Junta de Govern Local prevista a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols delega la 
competència de l’establiment o modificació dels Preus Públics en la Junta de Govern Local. 
No obstant això, els Preus Públics establerts corresponents a serveis a càrrec d’organismes 
autònoms i de consorcis seran fixats per aquests, sempre i quan els esmentats preus cobreixin el seu 
cost i ho permetin els seus estatuts. En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis 
han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de la proposta de l’estat econòmic de on es desprengui que 
els Preus Públics cobreixen el cost de serveis. 
2.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels Preus Públics no comprenen el 
impost sobre el valor afegit (IVA). 
 
Article 10.- Vigència dels Preus Públics: 
Els Preus Públics establerts pel Ple seran vigents a partir de l’endemà de la data en què s’acordi la 
fixació o modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament es determini una altra 
data. 
 
Article 11.- Publicitat dels Preus Públics: 
L’acord d’establiment o modificació dels Preus Públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i als llocs de costum, per a general coneixement i a l’objecte que els 
interessats puguin formular davant el mateix òrgan que els ha establert o modificat les reclamacions 
o recursos que es considerin procedents, durant el termini de 20 dies. 
 
Article 12.- Remissió Normativa: 
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, es resoldrà segons determinin l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció, el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres disposicions concordats. 
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A) .- PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DIVERSES 

 

Lloguer Material Municipal 

1.- Carpa (Estructura metàlꞏlica i els tendals): 

- A famílies i entitats sense ànim de lucre (Preu mòduls): 21,54€

- A empreses (Preu mòduls): 30,94€

Aquest preus no inclouen ni el muntatge, ni el transport, ni els complements. 

2.- Cadires: 

- Preu per unitat el 1er. Dia: 0,51€

- Preu per unitat i dia addicional: 0,10€

3.- Taules: 

- Preu per unitat el 1er. Dia (250 x 80 cm): 4,22€

- Preu per unitat i dia addicional: 0,21€

- Preu per unitat el 1er. Dia  (75 x 45cm): 1,37€

- Preu per unitat i dia addicional: 0,10€

4.- Colꞏlocació Punt de Llum: 42,54€

El material s’haurà d’anar a buscar i tornar al magatzem municipal. 

5.- Cessió d’ús temporal de l’ordinador de la biblioteca per a 
navegació a la xarxa “Internet”: 

3,47€

 
Assistència als Cursos de Formació Cultural Assignatures de Lliure 

Elecció Coorganitzades amb La Universitat de Girona 

CURS 30 
HORES 

(3 CRÈDITS) 

Matrícula ordinària: 68,52€ 

Matrícula estudiant i jove menor de 25 anys: 
50,83€ 

Matrícula jubilat o aturat: 
24,85€ 

CURS 30 
HORES 

(1,5 CRÈDITS) 

Matrícula ordinària i estudiant:  
24,85€ 

Matrícula jubilat o aturat:  16,78€ 
 
 

Assistència Trobada Anual Municipis Anomenats “Sant Feliu” 

Preu per persona 24,26€ 
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B) .- PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL 
 

 

Servei Import 

Per hora de camió grua (1a): vehicle  23,73€/h 

Per hora de camió grua (1a): conductor  13,89€/h 

Per hora de camió grua (2a): vehicle  18,76€/h 

Per hora de camió grua (2a): conductor  13,89€/h 

Per hora de camió sense grua (2a): vehicle  13,68€/h 

Per hora de camió sense grua (2a): conductor  13,89€/h 

1 metre quadrat de llamborda grisa:  28,70€/h 

1 metre quadrat de llamborda: 28,70€/h 

1 metre quadrat d’asfalt: 19,88€/h 

Per hora de peó: 13,89€/h 

 
 

C) .- PREUS PÚBLICS DE L’ORGANISME AUTÒNOM EMISSORA MUNICIPAL 
 

 

Servei Import 

Enregistrament, per unitat  19,90€ + IVA 

Falca, per unitat de fins a 30 segons  3,32€ + IVA 

 
 

Campanyes publicitàries a radiar segons desitgi el client 

115 falques 307,50€ + IVA 

213 falques 403,75€ + IVA 

320 falques  541,40€ + IVA 
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- Aquests preus no inclouen l’ IVA aplicable. 
- Els obligats al pagament dels preus estipulats seran els solꞏlicitants dels serveis de l’emissora 

municipal. 
- S’exigirà el pagament de la factura en el moment de la solꞏlicitud del servei de què es tracti. 
- En el cas de les campanyes publicitàries, s’haurà de satisfer com a mínim el 30% del import de la 

factura, IVA inclòs, en el moment de la seva solꞏlicitud, efectuant el pagament del 70% restant, 
IVA inclòs, abans de finalitzar la campanya. 

 
Disposició Final: 
Aquesta Reglamentació ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 de 
desembre de 2000, novament el dia 26 de setembre de 2002, novament de dia 23 de desembre de 
2003, el dia 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de 2005, el 28 de setembre de 2006, 
novament el 20 de desembre de 2007 i el 18 de desembre de 2008 i modificada posteriorment el 24 
d’octubre de 2011 i el 18 de desembre de 2012 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà 
efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 
2013. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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