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PREUS PUBLICS GENERALS

CAPÍTOL I. Naturalesa i fonament.
Article 1r.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel
Capítol VI del Títol I del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i altres normes
concordants sobre Hisendes Locals i en allò que no preveuen els textos
anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.
Article 2n.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfan per:
-La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en
règim de dret públic de competència local que es refereixi el subjecte passiu o
que l’afecti o el beneficiï de manera particular, quan es produeixi qualsevol de
les circumstàncies següents:
a) que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) que es presti o s’efectuï pel sector privat.

CAPÍTOL II. Obligats al pagament
Article 3r.
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis
o les activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus.
Article 4t.
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques
per als aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
exploten directament, i per a tots els que immediatament interessen la
seguretat ciutadana.
Article 5è.
El pagament de preus públics per serveis efectuats i no prèviament autoritzats
o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de
les utilitzacions o prestacions no autoritzades; a més és compatible amb la
suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
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CAPÍTOL III. Naixement de l’obligació
Article 6è.
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inicia la prestació del
servei o la realització de l’activitat, per bé que l’Ajuntament en pot exigir el
pagament previ de l’import total o parcial.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat a pagar el preu, el servei o
l’activitat no es presti o s’exerceixi, és procedent la devolució de l’import
corresponent.
3. Els deutes per preus públics es poden exigir pel procediment administratiu
de constrenyiment.
Article 7è.
El pagament del preu públic es realitzarà:
a) Quan es tracti de cursos, colònies i ensenyament de tot tipus, en el moment de formalitzarne la matrícula o la inscripció.
b) Quan es tracti d’assistència a espectacles públics de tot tipus i de visites a exposicions,
museus i altres manifestacions o activitats similars, en el moment d’entrar als recintes
corresponents.
c) Quan es tracti de venda de textos, publicacions, reproduccions i altres bens accessoris, al
moment del lliurament i la recepció.
d) Quan es tracti de prestació de serveis de tractament successiu, el prima dia del període
natural que es determina a l’annex de les tarifes.

CAPÍTOL IV. Gestió dels preus públics
Article 8è.
1. L’administració municipal pot exigir dels usuaris totes les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real
d’utilització del servei o d’aprofitament i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes.
2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que
impedeixin les comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les
liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació
dels índex adients.
Article 9è.
L’administració municipal pot suspendre, si no és que existeixen normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial
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.
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Article 10è.
Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui,
l’administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, en període
executiu i en procediment administratiu de constrenyiment, els interessos de
demora aplicant el tipus d’interès legal del diner vigent.

CAPÍTOL V. Establiment i fixació dels preus públics
Article 11è.
1. L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de
conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2. L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels
preus públics establerts per mateix Ajuntament, corresponents als serveis a
càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el
seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos
termes, en relació amb els consorcis salvat que hi hagi una indicació
diferent en els seus estatuts.
3. En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar
a l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic d’on es
desprengui que els preus públics cobreixen els cost del servei.
4. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics
no comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir
d’acord amb la normativa que el regula.
5. D’acord amb el que es preveu a l’apartat 1. d’aquest article, es delega a la
Comissió de Govern la facultat de quantificar els preus públics relatius als
serveis i activitats de tipus cultural, esportiu i lúdic.
Article 12è.
1. L’import dels preus públics ha de satisfer, com a mínim, els cost del servei
o l’activitat practicada.
2. Si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho
aconsellen, l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits
previstos a l’apartat 1 anterior. En aquests casos hauran de consignar-se
en els pressuposts municipals les dotacions oportunes per a la cobertura
de la diferència resultant, si existia.
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Article 13è.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior,
inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les
conveniències del mateix servei i es pot arribar, en casos justificats, a la
gratuïtat del servei.
Article 14è.
En tot l’expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic
corresponent.
Article 15è.
No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Abastament d’aigua en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció Civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica.

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l’estat, o
altra norma de rang legal, que afectin a qualsevol element d’aquesta taxa seran
d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva
aprovació definitiva i el text íntegre d’aquesta en el BOPB i, en tot cas, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018, si la publicació fos anterior.
Castellví de Rosanes, octubre de 2017
L’ALCALDE,

Joan Carles Almirall Sánchez
DILIGÈNCIA:
S'estén per a fer constar que la present Ordenança Fiscal ha estat aprovada
definitivament segons Edicte inserit al BOPB de 29 de desembre de 2017.
Castellví de Rosanes, 2 de gener de 2018.
La Secretària-Interventora,
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ANNEX TARIFES DE PREUS PÚBLICS
I) SERVEIS ESPORTIUS I TALLERS
1. GIMÀSTICA PER A LA SALUT
Mensualitat
2. GIMÀSTICA MANTENIMENT
Mensualitat
3. PILATES
Mensualitat
(2 sessions)
4. GIMÀSTICA GENT GRAN
Mensualitat (per a pensionistes i persones de 65 anys o més)
5. GIMNÀSTICA PER A LA SALUT (Centre Cívic Can Sunyer)
Mensualitat (per a pensionistes i persones de 65 anys o més)
Mensualitat
6. PILATES (Centre Cívic Can Sunyer)
Mensualitat
(1 sessió)
7. TALLER DE TEATRE INFANTIL
Mensualitat
8. TALLERS ARTESANALS
Mensualitat
(sense material)

18,75 €
25,00 €
25,00 €
10,00 €
10,00 €
18,75 €
12,50 €
20,00 €
12,00 €

*Els pensionistes tindran un 25% de descompte en les activitats esportives municipals que no
tinguin preu especial per a aquest col·lectiu.

II) CASALS DE VACANCES
II.a CASAL DE JULIOL
CONCEPTE
Acollida
Casal mati (9.00 a 13.00 hores)
Casal matí/ tarda 9.00 a 13.00 i
15.00 a 17.00h
Menjador

1
setmana
12,10 €

2
setmanes
24,20 €

3
setmanes
33,00 €

4
setmanes
44,00 €

5
setmanes
55,00 €

77,00 €

146,30 €

200,00 €

220,00 €

230,00 €

94,60 €

181,50 €

230,00 €

250,00 €

255,00 €

33,28 €

66,55 €

99,83 €

133,10 €

140,00 €
2,75 €
7,87 €

Preu servei esporàdic dia acollida:
Preu servei esporàdic menjador:

II.b CASAL DE SETEMBRE
CONCEPTE

1 setmana

2 setmanes

Acollida

15,00 €

30,00 €

Casal mati (9.00 a 13.00 hores)

35,00 €

55,00 €

Casal matí/ tarda 9.00 a 13.00 i 15.00 a 17.00h

50,00 €

85,00 €

6,80 €

6,80 €

Preu dia servei menjador ús no esporàdic Menjador
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III) APATS POPULARS
Reserva de taula i cadira
Àpat senzill
Àpat complert

Adults
Infants

1,00 €
2,00 €
5,00 €
2,00 €

IV) SORTIDES CULTURALS
Només transport
Transport + activitat
Transport + activitat + àpat

3,00 €
18,00 €
24,00 €

V) ACTIVITATS RECREATIVES
Quota de participació/inscripció
Entrada espectacle (majors de 18 anys)
Entrada espectacle (majors de 65 anys)

2,00 €
3,00 €
2,00 €

PREUS PÚBLICS GENERALS

