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ORDENANÇA NÚMERO 20 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 

Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa 

Aquesta Ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, 

ambdós de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

La seva normativa aplicable està desenvolupada al Capítol VI del Títol I de l’esmentada Llei, redacció 

actual, des de l’entrada en vigor de la Llei 25/1998 de 13 de juliol de modificació del Règim Legal de les 

Taxes Estatals i Locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. 

També li són aplicables altres normes concordants sobre les Hisendes Locals i supletòriament per la Llei 

8/1989 de 15 d’abril de Taxes i Preus Públics, també en la seva redacció actual des de l’entrada en 

vigor de la Llei 25/1998 esmentada anteriorment. 

 

Article 2n. Concepte 

Tenen la consideració de Preus Públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per: 

1. La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Entitat Local, sempre que 

no hi concorri cap de les següents circumstàncies: 

a) Que no siguin de sol·licitud o, recepció voluntària per als administrats. A aquests efectes, no es 

considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 

• Quan estigui imposada incorporada per disposicions legals o reglamentàries. 

• Quan els béns, els serveis o les activitats requerides siguin imprescindibles per a la vida privada 

o social del sol·licitant. 

b) Que no els presti o els efectuï el sector privat, tant si s’ha establert com si no la reserva a favor 

del sector públic d’acord amb la normativa vigent. 

 

Article 3r. No Exigibilitat 

No es poden exigir Preus Públics per a cap dels serveis o activitats següents: 

1. Abastament d’aigua en fonts públiques. 

2. Enllumenat de Vies Públiques. 
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3.  Vigilància Pública en general. 

4. Protecció Civil. 

5. Neteja de la Via Pública. 

6. Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica. 

 

Article 4t. Naixement de l’obligació 

L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei a la realització de l’activitat. 

 

Article 5è. Obligats al Pagament 

Estan obligats al pagament dels preus públics les persones o Entitats que es beneficiïn dels serveis o de 

les activitats per les quals s’hagin de satisfer els preus, encara que no hagin demanat la corresponent 

concessió, llicencia o autorització. 

 

Article 6è. Quantia i Obligació de Pagament 

1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 

efectuada. 

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat 

pot fixar preus públics per sota del límit, previst a l’apartat anterior. 

En aquests cassos s’han de consignar en els pressupostos de l’Entitat les dotacions oportunes 

per a la cobertura de la diferència si n’hi ha. 

 

Article 7è. Normes de Gestió Liquidació i Cobrament 

1. Les Entitats Locals poden exigir els Preus Públics en règim d’autoliquidació. 

2. L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial. Per la qual cosa se’n faculta a 

l’Alcalde la seva exigibilitat. 

3. Quan per causes no imputables a l’obligat a pagar el preu, el servei o l’activitat no es presti o no 

s’exerceixi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 

4. Per el pagament del Preu Públic, l’Ajuntament podrà establir períodes de venciment, mitjançant 
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el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 

Quan es tracti de prestacions de serveis de tracte successiu, el venciment serà el del dia fixat 

per a cada període de temps segons la mateixa periodificació establerta de tarifes. 

5. Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment. 

6. L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho 

prohibeixin, la prestació del servei quan, els qui estan obligats al pagament incompleixin l’obligació 

d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no 

satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats. 

 

Article 8è. Competències en l’Establiment i Fixació dels Preus Públics 

1. El Ple determinarà els conceptes dels Preus Públics que siguin d’aplicació en aquest terme 

Municipal, mitjançant els corresponents annexes a aquesta ordenança. 

2. S’atribueix la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple, amb excepció 

dels que no cobreixin el seu cost (segons s’estableix a l’article 48 de la Llei 39/88 Reguladora de les 

Hisendes Locals) a : 

a) Als O.O.A.A. Municipals “Patronat Municipal de la Llar d’Infants” respecte dels serveis o activitats 

dels quals en tenen la competència atribuïda. 

b) A la Comissió de Govern, la resta de cassos. 

3. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes establerts a l’article 

7è de la Llei 39/88, respecte d’altres Entitats supramunicipals a les que hagi estat prèviament atribuït el 

servei. 

4. La modificació dels preus públics tindrà com a única condició de publicitat la notificació als 

contribuents afectats. 

 

Article 9è. Estudis Econòmics 

En tot l’expedient d’ordenació i/o modificació dels preus públics hi haurà de figurar una memòria-estudi-

econòmic-financer corresponent que en justifiqui la quantia, el grau de cobertura financera dels costos 

corresponents. 
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Article 10è. Incidència L’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) 

En la determinació de les quanties dels preus públics no s’hi inclourà l’impost sobre el valor afegit, que 

necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi. 

 

Article 11è. Vigència dels Preus Públics 

Els Preus Públics establerts pel Ple seran vigents a partir 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 12è. Remissió Normativa 

En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que el respecte determinin la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i demés disposicions concordants. 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de 

setembre del 2002. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2003 i hi romandrà fins la 

seva modificació o derogació expressa 
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TARIFES 
 

20.1 Llar d’Infants Municipal El Cucut 

 

 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Servei d’escolarització 

 Quota mensual, jornada sencera: de 8:45 a 17:15  190,00 

 Quota mensual, jornada matinal: de 8:45 a 12:15  140,00 

 Quota mensual, jornada de tarda: de 14:45 a 17:15  110,00 

 

2 Servei de menjador 

 Menú jornada sencera, per dia  5,50 

 Menú jornada parcial, per dia (inclou monitoratge)  11,00 

 Menjador amb biberó, dia  2,00 

 

3 Serveis extres 

 Servei bon dia: de 7:45 a 8:45 (quota mensual)  6,00 

 Servei bona tarda: de 17.15 a 18.00 (quota mensual)  15,60 

 Servei bon dia i bona tarda, dies esporàdics  2,08 

 Tardes extra, per tarda, de guarderia  5,00 

 Matins extra, per matí, de guarderia  7,00 

 

4 Altres 

 Material escolar  56,00 

 

Nota: s’estableix un dipòsit previ, a l’inici de curs, equivalent a una mensualitat i que correspondrà a 

l’última mensualitat. 

Es concedirà una bonificació del 50% de la quota mensual, pel cas de germans, a partir del segon. 

 

20.2. Lloguer pàrquing Plaça de la Vila: 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Lloguer plaça de pàrquing   60,00 

 

20.3. Visites guiades: 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Per cada persona   3,00 

2 Per grups (fins a 10 persones)  25,00 

3 Per grups escolars infantils, per assistent        2,00 

 



Ajuntament d'Anglès 

Ordenances Fiscals 2018 

145/161 

20.4. Visites teatralitzades: 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Per cada persona (es requerirà un mínim de persones per visita)  8,00 

 

20.5. Venda de material per a la piscina 

 CONCEPTE  QUOTA € 

1 Ulleres fashy  13,00 

2 Ulleres gresssi  14,00 

3 Taps orelles  2,30 

4 Gorros silicona  4,80 

5 Gorros licra  3,60 

6 Pinces nasals  3,20 

 

 

20.6. Activitats a la Biblioteca Joaquim Bauxell 

 

- Tallers, jornades, activitats infantils:   de 2,00 € fins a  6,00 € / taller 

 

- Tallers, jornades, activitats per adults:  de 3,00 € fins a 12,00 € / taller 

 

Els preus per a cada activitat en concret s’aprovaran per decret d’alcaldia, prèvia confecció d’informe 

que determini la cobertura, com a mínim, dels costos econòmics originats per la realització de les 

activitats o la prestació dels serveis o a un nivell que resulti equivalent a la utilitat que se'n derivi, tenint 

en compte els barems dels costos i nombre d'assistents possible a l'activitat. No obstant això, quan 

existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho recomanin poden assenyalar-

se preus públics inferiors, amb la corresponent previsió pressupostària prèvia per a la cobertura de la 

part del preu. Del decret d’aprovació dels preus se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 

celebri. 

 

Les tarifes seran liquidades i abonades en el moment de la inscripció. 

 

En cap cas seran retornats els imports pagats pels tallers, jornades o activitats llevat que aquest hagi 

estat anul·lat per causes imputables a l’administració. 

 

En cas de baixa abans d’iniciar-se el taller, jornada o activitat, per causes de força major degudament 

justificades, es podrà sol·licitar la devolució del 80% de l’import ingressat mitjançant petició escrita. Una 

vegada iniciat el curs, taller o activitat en cap cas es tornarà l’import ingressat,  

 

 

20.7. Preus servei de bar actes organitzats per l’ajuntament 

PRODUCTE IMPORT  TIQUETS 

AIGUA 1,00 € 

REFRESC 2,00 € 

CERVESA 2,00 € 

RATAFIA 3,00 € 

COMBINAT 4,00 € 

RED BULL 4,00 € 
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MOJITO 5,00 € 

COMBINAT REDBULL 6,00 € 

AMPOLLA CAVA 6,00 € 

AMPOLLA VI 4,00 € 

ENTREPÀ FRED 3,00 € 

ENTREPÀ CALENT 3,50 € 

ENTREPÀ CALENT+FORMATGE 4,00 € 

PATATES FREGIDES 2,00 € 

GOTS 1,00 € 

  

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 

de desembre de 2017 . Entrarà en vigor, el dia 1 de gener del 2018 i hi romandrà fins la seva 

modificació o derogació expressa. 

 


