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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30. 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. 

 

Article  1. 

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol 

I  de la Llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals. 

Article  2. 

Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per a la 

prestació de serveis o de realització d'activitats de la competència de l'entitat local sempre que 

no hi concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra B) de l'article 20-1 de la Llei 

2/2004, de 5 de març i que s'assenyalen a continuació: 

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. 

1.- Quin estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 

2.- Que el béns, el serveis o les entitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o 

social del sol·licitant. 

Que no es presti o els efectuï el sector privat tan si se n'ha establert com si no la reserva a favor 

del sector públic d'acord amb la normativa vigent. 

Article  3. 

Estan obligats al pagament dels preus públics el que es beneficiïn dels serveis o les activitats 

pels quals s'hagin de satisfer els preus. 

Article  4. 

El pagament dels preus públics per serveis o aprofitament efectuats  no prèviament autoritzats o 

que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o 

prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del  servei o de 

l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin. 

Article  5. Naixement de l'obligació. 

L'obligació  de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de 

l'activitat .També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un 

aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat. 

Article  6. 

L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. 

Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic o  

l'activitat administrativa no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el 

dipòsit. 

Article  7. 

Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el 

reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 

Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de 

tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural, en qualsevol altre supòsit, si 

el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la 

notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament. 

Article  8. Gestió dels preus públics. 

L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 

consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei i pot, així mateix, fer les 

comprovacions oportunes. 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  9. 

L'administració municipal pot suspendre, salvant 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  10. 

Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració 

municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el 

tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes del venciment de l'obligació. 

Article  11. 

Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració 

municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el 

tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes del venciment de l'obligació. 

Article  12. Establiment i fixació dels preus públics. 

L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les seves 

facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 22.2 d. de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril. 

L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts 

pel 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 que  en 

els seus estatuts. 

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 el 

cost del servei. 

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. 

Article  13. 

L'import dels preus públics per a la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de satisfer, 

com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada. 

Article  14. 

Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin, 

l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l'apartat anterior. 

Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar en 

els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, 

si existia. 

Article  15. 

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 o 

aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època o el 

moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o 

l'aprofitament previ els informes corresponents. 

Article  16. 

En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic corresponent que 

es pot limitar, en el cas d'aprofitaments especial del sòl de domini públic, a una zonificació del 

terme municipal amb els valors corresponents. 

ANNEX 

- Utilització de la xarxa inal·làmbrica municipal (WI-FI). Anualitat 60 € Prorratejable 

trimestralment. 

 

 



Espais Mas d’En Pinc – Edifici : 

Espai polivalent (per dia) 20 € 
Espai laboratori (per dia) 20 € 
Espai audiovisual (per dia) 20 € 

Espais Mas d’En Pinc : 

Acampada (per dia) 1 € 
Fires (per parada i dia) 20 € 

UTILITZACIÓ PEL MENJADOR ESCOLAR  (preu per nen):     6,20 € 

ENTRADA CINEMA: 

- Preu entrada general:        6,00 €. 

- Preu entrada bonificada:        5,00 €. 

( Majors de 65 anys, menors de 65 anys que acreditin ser titulars d’una pensió de jubilació 

d’incapacitat permanent, invalidesa o de viduïtat i titulars del carnet jove municipal que 

expedeix l’àrea de joventut.) 

UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL: 

- Runa:                0,04 €/Kg.  

- Fusta:                0,05 €/Kg. 

- Poda:                0,05 €/Kg. 

UTILITZACIÓ DE LES PLACES DE L’APARCAMENT COBERT DE L’AVINGUDA 

ONZE DE SETEMBRE: 

VEHICLES: 

Anual, amb IVTM al municipi de Begur. 50 €/mes 

Anual, sense IVTM al municipi de Begur. 60 €/mes 

Temporada d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) 75 €/mes 

MOTOCICLETES: 

Anual amb IVTM al municipi de Begur. 25 €/mes 

Anual, sense IVTM al municipi de Begur. 30 €/mes 

Temporada d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) 35 €/mes 

UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT AMB VEHICLE ADAPTAT DE 

PERSONES PER DESPLAÇAR-SE AL CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

DEL MUNICIPI DE PALAFRUGELL. 

-  Preu públic                 -          Tarifa 

- Usuaris de Begur       -      40 € mensuals 

.     Usuaris d’Esclanyà    -  10 € mensuals 

- Gestió . 

-  Els usuaris, que sol·licitin el servei, hauran de fer l’abonament mensual d’íntegre, encara que 

algun dia, pels motius que sigui, no utilitzin el servei. 

- En cas de donar-se de baixa del servei, es practicarà el corresponent prorrateig mensual. 

(Aprovat per la Junta de Govern Local en data de 27 d’octubre de 2015) 

UTILITZACIÓ DEL VEDAT DE SES NEGRERS 

- Realització de l’activitat de vedat de Ses Negres, de conformitat amb el protocol per regular-

ne l’autorització, el control i el seguiment (dos accessos diaris amb un màxim de 10 

visitants). 

- Per visitant: 10 € 

(Aprovat per la Junta de Govern Local en data de 22 d’agost de 2016) 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 27 de 

setembre de 2016 i definitivament en data de 5 de desembre de 2016 (BOP de Girona núm. 232) 

començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 

vigents. 

Vist i Plau 

L’ALCALDE,        EL SECRETARI, 


