AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
(aprovació: BOP 251 de 31-12-04)
(última modificació: BOP 87 de 08-05-17)

Article 1. Fonament legal
A l'empara del que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les
bases de règim local; articles 6.1 i 8.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya,
article 127 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant LRHL) i Disposició
transitòria 2a 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, s’estableix i regula l’aplicació de preus públics.

Article 2. Concepte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de
l'Entitat Local sempre que no concorri cap de les circumstàncies previstes l'article
20.1.B de la LRHL.

Article 3. Naixement de l'obligació
L'obligació de pagar el preu públic neix des de que s'inicia la prestació del servei o la
realització de l'activitat, si bé, l’Ajuntament exigirà els preus públics en règim
d’autoliquidació amb caràcter previ a la seva realització.
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Article 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics municipals aquells que es beneficiïn dels
serveis i activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus públics.

Article 5. Exempcions i bonificacions
Només s’aplicaran les exempcions i bonificacions establertes en els diferents apartats
que es detallen en l’annex adjunt a aquesta ordenança.
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Article 6. Quantia dels preus públics
L'import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim
l'import del servei prestat o de l'activitat realitzada.
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat
anterior. En aquests casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l'entitat les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
Les quanties dels preus públic regulats en aquesta ordenança seran les que es detallen
en l’annex adjunt.

Article 7. Incidència de l'IVA
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 8. Normes de gestió
La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l'òrgan o ens
que tingui atribuïda la fixació i modificació, llevat que es disposi altra cosa.
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.

Article 9. Memòria econòmico – financera
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una
memòria econòmico - 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 10. Competències
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41 de la LRHL,
en aquest municipi s’estableixen els preus públics per la prestació de serveis o
realització d'activitats quines quanties figuren a l'annex i que són els següents:
a) Venda d’informació gràfica
b) Actes i activitats municipals
c) Utilització d’instal·lacions municipals
La competència per fixar i modificar les quanties dels preus públics establerts, així com
regular la resta d’aspectes no previstos en la present Ordenança, inclosa la concessió
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de exempcions i/o bonificacions, s’atribueix, d’acord amb els articles 47.1 de la LRHL i
23 punt 2 lletra b de la LBRL, a la Junta de Govern Local.

Article 11. Vigència dels preus públics
Els preus públics establerts pel Ple o per la Junta de Govern Local 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 es determini una altra data.

Article 12. Publicitat dels preus públics
L’acord d’establiment del preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, tauler d'anuncis i llocs de prestació del servei, per general coneixement.
L'acord de fixació i/o modificació dels preus públics serà publicat o notificat d’acord
amb l’àmbit d’incidència dels mateixos, fixant les condicions de publicitat el mateix
acord de modificació.
Les possibles al·legacions o reclamacions seran resoltes per la Junta de Govern Local.

Article 13. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’aplicarà
l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció tributària, la LRHL, la Llei de taxes
i preus públics, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.

Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordenança General dels Preus Públics Municipals, que entrà en vigor
l’u de gener de 1997, i l’Ordenança Fiscal número 16, de taxa per a la prestació del
servei de Piscina Municipal, que entrà en vigor l’u de gener de 1999.
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ANNEX
QUANTIA DELS DE PREUS PÚBLICS
1.

Venda d’informació gràfica
Plànols en suport paper de l’Àrea d’Urbanisme
Plànols en suport informàtic de l’Àrea d’Urbanisme (disquet o cd-rom)

30,00 €
15,00 €

El preu total serà la suma del preu unitari i els impostos corresponents. Plànols i
documents en suport digital només imprimible

2.

Actes i activitats municipals

La realització d’actes i activitats municipals que comportin l’establiment d’un preu
públic, s’establiran per la Junta de Govern Local en funció del cost de producció de
cada activitat i d’acord amb la fórmula següent:

Preu públic 
3.

Cost previst
Nombre de participants previstos

Utilització d’instal·lacions municipals

Supressió dels conceptes i preus del Centre Cultural i Esportiu / Centre
Cívic, de la Sala d’Entitats i de la Ludoteca, i substitució pels següents:

Centre Cultural i Esportiu

Ús per a activitats amb afany lucratiu, amb un màxim 15,00 €/mes més 1,00
€ addicional per cada
de 3 hores setmanals
alumne o participant

Festes privades d’aniversari, de 15:00 hores a 21:00
hores, sense aire condicionat ni calefacció, condicionat a
la constitució prèvia de fiança de 100,00 €, i a la neteja
posterior de l’espai

25,00 €

Centre Cívic

Ús de la sala auditori per a activitats no relacionades
per entitats sense afany lucratiu de Vilajuïga

Sala d’Entitats

Ús de la Sala d’Entitats, per dia

20,00€/dia
5,00€,amb
un màxim de
30,00€/mes

Ludoteca

Festes privades d’aniversari, de 15:00 hores a 21:00
hores, sense aire condicionat ni calefacció, condicionat a

25,00 €
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la constitució prèvia de fiança de 100,00 €, i a la neteja
posterior de l’espai

Addició dels nous conceptes i preus següents:

Camp de futbol

Ús de les instal·lacions, mig dia, sense dret d’ús de vestidors, condicionat a
la constitució prèvia de fiança de 300,00 €, excepte les associacions
Esportives de Vilajuïga inscrites al Registre municipal
d’Associacions Veïnals.

60,00€

Ús de les instal·lacions, una jornada, sense dret d’ús de vestidors,
condicionat a la constitució prèvia de fiança de 300,00 €, excepte les
associacions esportives de Vilajuïga inscrites al Registre municipal
d’Associacions Veïnals.

120,00 €

Ús de les instal·lacions, mig dia, amb dret d’ús dels vestidors, condicionat a
la constitució prèvia de fiança de 300,00 €, excepte les associacions
esportives
de
Vilajuïga inscrites al
Registre municipal
d’Associacions Veïnals.

110,00 €

Ús de les instal·lacions, una jornada, amb dret d’ús dels vestidors,
condicionat a la constitució prèvia de fiança de 300,00 €, excepte les
associacions esportives de Vilajuïga inscrites al Registre municipal
d’Associacions Veïnals.

170,00 €

Pista futbol 7

Ús de les instal·lacions, per hora

Piscina Municipal
CARNET FAMILIAR, PER TEMPORADA

30,00 €

Empadronats a
Vilajuïga i
contribuents d’IBI

FORANS

75,00 €

150,00 €

CARNET INDIVIDUAL, PER TEMPORADA
CARNET INDIVIDUAL, PER JUBILAT, PER TEMP.I
PERSONA
(NO INCLOU FAMILIARS DEL JUBILAT)

40,00 €

80,00 €

20,00 €

35,00 €

ENTRADA A LA PISCINA MUNICIPAL, PER DIA
ENTRADA A LA PISCINA MUNIC. DE 15 H A
TANCAMENT
CARNET ABONAMENT 10 DIES/PERSONA

4,00 €

8,00 €

3,00 €

4,00 €

35,00 €

75,00 €

CASES RURALS

180,00 €

(FAMILIA DIRECTE, PARES I FILLS)

CASALS D'altres municipis. CUOTA PER PERSONA

3,75 €

L’entrada pels menors fins a tres anys serà gratuïta.
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Addició de , màxim 5 persones al concepte Carnet familiar, per temporada,
en relació als preus de la Piscina Municipal, de forma que resta de la forma
següent: Carnet familiar, per temporada, màxim 5 persones.

4.

Venda d’objectes

Senyal de trànsit indicador de punt d’interès en relació a
activitat particular, per senyal indicador

200,00 €
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