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AJUNTAMENT DE QUART 

ORDENANÇA FISCAL NÚM 21  
REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. 

 
 
Fonament i naturalesa. 
 
Article 1r.  
 
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol I 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, 
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són 
d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.  
 
Concepte. 
 
Article 2n.  
 
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la 
prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal quan hi 
concorrin les circumstàncies següents:  
1a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció 
voluntària. A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels 
administrats:  
-Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.  
-Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o 
social del sol·licitant.  
2a) Que es presti o es realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del 
sector públic, conforme a la normativa vigent.  
 
Obligats al pagament.  
 
Article 3r.   
 
Estan solidàriament obligats al pagament els qui han sol·licitat la prestació del servei sempre que 
no s'esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf segon de l'article 7.  
 
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 ultrapassin 
els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les prestacions no autoritzades i és 
compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que 
corresponguin.  
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Naixement de l'obligació  
 
Article 6è.  
 
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l' inici de la prestació del servei o la pràctica de 
l'activitat  
 
Article 7è.  
 
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 8è.  
 
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.  
 
Gestió dels preus públics  
 
Article 9è.  
 
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 10è.  
 
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 acreditatius.  
 
Article 11è.  
 
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 des del venciment de l'obligació.  
 
Article 12è.  
 
Des del dia següent a la conclusió del període voluntari de cobrament l'Ajuntament pot exigir les 
quantitats que es deuen per via de constrenyiment.  
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Establiment fixació dels preus públics.  
 
Article 13è.  
 
L'establiment i la fixació dels preus públics serà la fixada en l’annex de les tarifes, per cadascun 
dels serveis i activitats. La competència per l’aprovació correspon al Ple, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació a La Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 26.2.b 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 14è.  
 
Els preus públics que puguin correspondre a la "Compañia Telefónica Nacional de España" se 
substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la 
disposició addicional 8a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb la Llei 15/1987, de 30 de juliol.  
 
Article 15è.  
 
L' import dels preus públics per 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 16è.  
 
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 els dos articles anteriors. 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 17è.  
 
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.  
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Article 18è.  
 
No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:  
- a) Abastament d'aigua en fonts públiques.  
- b) Enllumenat de vies públiques.  
- c) Vigilància pública en general.  
- d) Protecció Civil.  
- e) Neteja de la via pública.  
- f) Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.  
 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 
Única. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIO DEROGATÒRIA. 
 
Única. Queda derogada l’Ordenança general reguladora del preus públics  aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 1989 i publicada en el Butlletí Oficial de 
la província de Girona número 171 de 9 de desembre de 1989 així com les posteriors 
modificacions. 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
 
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple de l’ajuntament, començarà a regir 
l’endemà de la publicació de l’acord definitiu i el text íntegre al BOP i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
 
ANNEX A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS  
 
ANNEX 1. PREU PÚBLIC CASALS MUNICIPALS I CAMP DE TREBALL. 
 
Casal de Setmana Santa 
 
La quota és per tota el casal. No es contempla la possibilitat de dies aïllats.  
 

Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 34,00€ 39,00€ 
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De 9h a 15h 50,00€ 56,00€ 
De 9h a 17h 63,00€ 70,00€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h 47,00€ 54,00€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 2,00€/dia  2,50€/dia 
Acollida de tarda (17h a 18h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 

 
Casal d’Estiu  
 
Les quotes són setmanals. No es contempla la possibilitat de dies aïllats:  
 

 Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 42,00€ 48,00€ 
De 9h a 15h 62,00€ 70,00€ 
De 9h a 17h 79,00€ 88,00€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h  59,00€ 67,00€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 2,00€/dia  2,50€/dia 
Acollida de tarda (17h a 18h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 

 
 
 
Casal de Nadal 
 
Les quotes són per dia de servei.  
 

Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h   8,00€ 10,00€ 
De 9h a 15h 12,00€ 14,00€ 
De 9h a 17h 15,00€ 18,00€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h   4,00€   6,00€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 2,00€/dia  2,50€/dia 
Acollida de tarda (17h a 18h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 

 
 
Bonificacions. 
 
Les famílies que disposin de carnet de família nombrosa gaudiran de les següents bonificacions:  

• Un 15% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en horari complert.  

• Un 10% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en l’horari fins les 15h.  
 
Les famílies que inscriguin a 2 germans gaudiran de les següents bonificacions:  

• Un 10% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en horari complert.  

• Un 5% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en l’horari fins les 15h.  
 
Camp de treball 
 
La quota és per la totalitat del casal, a un preu de 120 € per inscrit.  
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ANNEX 2.1. PREU PÚBLIC VENDES PRODUCTES MUSEU DE LA TERRISSA. 
 
 

Descripció Preu unitat 
Iman 3,50€ 
Tomba truites  9,00€ 
Cassola 8,00€ 
Vitro colors 32,00€ 
Tagina de colors de 20cmts. 26,00€ 
Tagina vermella 28cmts. 35,00€ 
Tagina fina de 30cmts. 39,00€ 
Càntirs mini 4,50€ 

 
 
 
ANNEX 2.2. PREU PÚBLIC PER A TALLERS I/O CURSETS AL MUSEU DE LA TERRISSA. 
 

• Taller de torn (40h):             95,00 €/persona. 

• Cursets Simposi              100,00€persona. 
 
 
ANNEX 3. PREU PÚBLIC PEL LLOGUER DE TAULES I CADIRES DE PROPIETAT 
MUNICIPAL I CONSTITUCIÓ FIANÇA. 
 
3.1.- LLOGUER DE TAULES I CADIRES. 
 

UNITAT IMPORT 

Cadires 1,00 €/unitat 
Taules 3,00 €/unitat 

 
Estaran exempts de pagament del preu públic les entitats i associacions municipals 
degudament legalitzades i amb seu al municipi de Quart.   
 
3.2.- CONSTITUCIÓ FIANÇA. 
 

CONCEPTE  IMPORT DE LA FIANÇA 
Per lloguer cadires i/o taules 50,00.- € 
Per lloguer Projector i equip de 
so i aparells anàlegs 

100,00 .-€ 

 
La fiança es farà efectiva en el moment de la concessió i el seu retorn estarà condicionat 
a l’informe favorable de comprovació de l’estat de les taules, cadires, projector i equip de 
so u aparells anàlegs. Les fiances són acumulatives. 
 


