ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
REGLAMENTACIO GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1 - Fonament Legal
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen l’article 5 de la
Llei 7/85, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, articles 6.1 i 8.1b) del Decret Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 127 del R.D. 2/04, de 05 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. El seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen els
articles 41 al 47, ambdós inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/04.

Article 2 - Concepte
L´Ajuntament pot establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d´activitats de la competència municipal, sempre que no es doni cap de les
circumstàncies que especifica l´acticle 20.1.B) del R.D. 2/04.
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan
per la prestació del serveis següents:
4. Piscina municipal.
5. Pistes de tennis municipals.
6. Publicacions municipals.
7. Visites teatralitzades.
8. Activitats grup acompanyament post-part i massatge infantil i grup de criança i de
massatge infantil.
9. Activitats espai jove Ca la Romana.
10. Servei implantació busties.
11. Publicitat radio municipal Caldes de Malavella FM.
12. Tallers de teatre.
14. Activitats puntuals i diverses.
15. Bar Casa Rosa
16. Publicitat revista municipal Aquae
17. Visites guiades.
18. Cursos de formació Elabora’t 2014.
19. Venda Pla Marxandatge
(Les tarifes i els preus a pagar per aquests serveis i activitats estan detallats en els annexes)

Article 3 - Serveis i activitats excloses
No es poden exigir preus públics pels serveis i les activitats enumerades a l´article 21
del R.D. 2/04
Article 4.- Naixement de l’obligació
a. L’obligació de pagar el preu públic neix amb l´inici de la prestació del servei o la
realització de l´activitat.
També neix l´obligació en el moment d´utilitzar un servei públic encara que no hagi
estat autoritzat

b. L´Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l´import total o parcial
Quan, per causes que no són imputables a l´obligat al pagament del preu, el servei
públic, l´activitat administrativa no es presti o no es practiqui, l´import esmentat es
retorna a qui ha fet el dipòsit.
c. 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.
En qualsevol cas, en defecte de les normes a que es refereix el paràgraf anterior, en
el supòsit de preus públics per prestació de serveis o activitats administratives,
aquests s´exigiran:
- Quan es tracti de prestacions úniques i individualitzades, en el moment de
sol.licitar l´adminissió al servei o l´activitat de l´administració.
- Quan siguin prestacions de tracte successiu els períodes de venciment es
fixaran per l´Ajuntament
Article 5.- Obligats al pagament
- Estan obligats a pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o de les
activitats pels quals s´hagin de satisfer.
- El pagament de preus publics per serveis efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassin els límits de l´autorització, no comporta la legalització de les
utilitzacions o prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
- L´Ajuntament 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 ades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l´administració municipal pot efecturar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l´aplicaicó dels índex adients.
- L´Ajuntament 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 6.- Quantia dels preus públics
1. L´import dels preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats ha de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l´activitat realitzada.
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 que preveu l´apartat
anterior. En aquest casos s´han de consignar als pressupostos de l´entitat les
dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant si n´hi ha.
Article 7.- Gestió.
L´Ajuntament pot exigir els seus preus públics en règim d´autoliquidació.
Article 8.- Cobrament
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s´iniciï la prestació del servei o la
realització de l´activitat.
2. S’estableix el dipòsit previ per l´ import total del preu públic

3. Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament del preu, el servei o
l´activitat no es presti o es dugui a terme, és procedent la devolució de l´import
corresponent.
4. Les deutes per preus públics s’exigiran pel procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 9.- Fixació.
1. L’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació,
sense perjudici de les seves facultats de delegació a la junta de govern, de
conformitat amb l´article 23.2.b) de la Llei 7/85, de 02 d´abril, reguladora de les
bases de règim local.
2. S’estableix la delegació del Ple a la Junta de Govern Local la modificació dels
públics contemplats en aquesta Ordenança
Article 10.- Incidència de l´I.V.A.
En la determinació de la quantia del preu no s’hi inclourà l´Impost sobre el Valor
Afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi.
Article 11.- Supòsit de no assistència per part dels usuaris als serveis que
comporten preus públics.
En el supòsit de no assistència a l´activitat programada que ha comportat el pagament
per part de l´usuari del preu públic corresponent, no es retornarà l´import del preu
públic satisfet.
Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada per el Ple en sessió celebrada el 29 de desembre de 2008,
deroga i substitueix l’anterior vigent fins el 31/12/2008; tindrà efectes des del dia 01 de
gener de 2009 i continuarà vigent entretant no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Edictes d´exposició púbica:
Tipus d’edicte
Exposició aprovació inicial
Exposició aprovació definitiva

Nº. de B.O.P.
213
250

Data del B.O.P.
05/11/2008
31/12/2008

ANNEX 4 -

Piscina pública Municipal

Entrada individual
De 0 a 2 anys
De dilluns a divendres
- Fins a 16 anys i pensionistes
- Adults
Dissabtes i festius
- Fins a 16 anys i pensionistes
- Adults
Carnets
Carnet temporada fins a 16 anys i pensionistes
Carnet adults
Carnet familiar (màxim 5 persones)
- per cadascun dels altres membres
Altres
Gandules

ANNEX 5 -

5,50 €
7,50 €
Tarifa
35,50 €
63,00 €
54,90 €
14,50 €
Tarifa
1,50 €

Tarifa
4,70 €
9,40 €
2,00 €

Publicacions municipals

Concepte
Pack de 12 postals
1 postal
Carpeta conjunt rutes a peu de la Comarcal de la Selva
Venda llibre “El Camp dels Ninots. Rastres de l’evolució”
Venda llibre “Caldes de Malavella, vila termal”
Venda còmic “La llegenda de la Malavella”
Calendari del 2014 dedicat al ball de l’Hereu Riera
ANNEX 7 -

3,50 €
6,25 €

Pistes de tennis municipals

Concepte
Vilatans (censats al padró d’habitants)
Forasters
Suplement horari que requereixi llum artificial
NOTA. El preu és per pista i per una hora d’ús.

ANNEX 6 -

Tarifa
gratuït

Tarifa
3,00 €
0,25 €
1,50 €
25,00 €
25,00 €
3,00 €
2,00 €

Visites teatralitzades

Concepte
- Entrada general
- Entrada infantil (de 6 a 12 anys)
- Menors de 6 anys

Tarifa
10,00 €
5,00 €
gratuït

ANNEX 8 -

Activitats grup acompanyament post-part i massatge infantil i grup de
criança i de massatge infantil.

Concepte
Grup d’acompanyament al post-part i de massatge infantil
Grup de criança i de massatge infantil

ANNEX 9 -

Activitats espai jove Ca la Romana

Concepte
Servei reforç escolar
Curs de monitor de lleure
Curs d’iniciació a la fotografia digital
Curs d’iniciació al retoc digital
Curs d’educació ambiental
Curs d’iniciació al Rap i gravació de maqueta

ANNEX 10 -

Tarifa
35,00 €/mes
200,00 €
15,00 €
0,00 €
65,00 €
70,00 €

Servei implantació busties

Urb. Can Carbonell
Per bustia
Per canvi de pany de clau
Urb. Can Solà Gros II i Urb. Santa Ceclina
Per bustia

ANNEX 11 -

Tarifa
30,00 €/familia
10,00 €/familia

Tarifa
41,00 €
11,00 €
Tarifa
75,00 €

Publicitat radio municipal Caldes de Malavella FM

Modalitat ESTABLIMENTS
 3 Falques cada dia de 20” repartides durant la programació diürna (de 9 a 21h), de dilluns a
diumenge.

Contracte d’un any: 127,20€ (+21% d’IVA) = 153,92€ anuals, a pagar en un, dos o tres terminis.
Modalitat PATROCINI DE PROGRAMES
 1 Falca al començar i finalitzar el programa setmanal patrocinat, amb la locució “amb el patrocini
de”.
 3 Falques al dia indicant el dia i hora del programa i patrocini.
Contracte per a tota la temporada: setembre a juny, la major part dels casos.

Contracte de temporada: 17€ (+18% d’IVA) = 20,57 € al mes. Pagament mensual.
EMISSIÓ DE FALQUES PUBLICITÀRIES

Falca de 20 minuts = 1,50€ + IVA

Publireportatge de 5 minuts = 30€ + IVA
PRODUCCIÓ DE LA PUBLICITAT

Producció de les falques, amb les veus dels col·laboradors de l’emissora: sense cost

Altres produccions, a càrrec de l’anunciant.
DESCOMPTES


Descomptes per a agències i agents acreditats = 20%, excepte a les modalitats Establiments i
Patrocini de Programes.

ANNEX 12 -

Tallers de teatre.

Concepte
Curs
Teatre per a joves
Teatre per a nens i nenes
Teatre per a adults, per tot el taller

ANNEX 14 -

Tarifa
15,00 €/mes.
15,00 €/mes.
50,00 €.

Activitats puntuals i diverses

Concepte
Venda banderola festa de la Malavella

ANNEX 15 -

Tarifa
1,00 €

Bar Casa Rosa

PRODUCTES
Cafès
Tallat
Cafè amb llet
Cafè descafeïnat
Cafè amb llet descafeïnat
Cigaló
Cigaló Whisky
Cervesa Quinto
Cervesa Mitjana
Cervesa Sin
Got de vi
Cervesa Voll Damm
Xerès
Copa de Conyac, Ratafia, anís
Copa Licor amb Gel
Copa de Whisky
Copa de Whisky amb gel
Tap de Whisky
Copa Moscatell
Cubata
Cubata Whisky
Menta amb Sifó
Martini/Vermut
Ampolla de Cava
Copa de Cava
Clara Gran
Clara Petita
Cacaolat
Entrepà petit pernil dolç
Entrepà Gran pernil dolç
Entrepà petit xoriç
Entrepà gran xoriç
Entrepà petit fuet

PREU GENERAL
PREU AVIS
1,05 €
1,00 €
1,10 €
1,05 €
1,20 €
1,15 €
1,05 €
1,00 €
1,20 €
1,15 €
1,35 €
1,30 €
1,40 €
1,35 €
1,10 €
1,05 €
1,30 €
1,25 €
1,20 €
1,15 €
1,00 €
0,95 €
1,40 €
1,35 €
1,60 €
1,55 €
2,15 €
2,05 €
2,40 €
2,30 €
2,90 €
2,80 €
2,90 €
2,80 €
1,60 €
1,55 €
1,10 €
1,05 €
2,90 €
2,80 €
3,15 €
3,05 €
1,60 €
1,55 €
1,85 €
1,80 €
6,15 €
6,05 €
1,85 €
1,80 €
1,40 €
1,35 €
1,20 €
1,15 €
1,85 €
1,80 €
1,35 €
1,30 €
2,40 €
2,30 €
1,35 €
1,30 €
2,40 €
2,30 €
1,35 €
1,30 €

Entrepà gran fuet
Entrepà gran formatge
Entrepà petit formatge
Entrepà gran bull blanc
Entrepà petit bull blanc
Entrepà gran pernil salat
Entrepà petit pernil salat
Biquini
Entrepà Hamburguesa
Entrepà Salsitxes
Entrepà Bacon
Entrepà Botifarra
Entrepà Frankfurt
Entrepà Pinxo
Amanida verda
Amanida Catalana
Amanida Mixta
Patates braves
Olives
Escopinyes
Croquetes
Amanida russa
Calamars andalusa
Tapes variades

ANNEX 16 -

2,40 €
2,40 €
1,35 €
2,40 €
1,35 €
2,65 €
1,50 €
2,40 €
2,90 €
2,65 €
2,40 €
2,90 €
2,15 €
2,15 €
2,40 €
2,90 €
2,65 €
2,40 €
1,35 €
2,40 €
2,40 €
2,65 €
2,65 €
2,65 €

2,30 €
2,30 €
1,30 €
2,30 €
1,30 €
2,55 €
1,45 €
2,30 €
2,80 €
2,55 €
2,30 €
2,80 €
2,05 €
2,05 €
2,30 €
2,80 €
2,55 €
2,30 €
1,30 €
2,30 €
2,30 €
2,55 €
2,55 €
2,55 €

Publicitat revista municipal Aquae

Concepte
- Anunci plana sencera
- Anunci mitja plana
- Anunci quart de plana
- Consells pràctics
- Patrocinadors
- Patrocinador foto

ANNEX 17 -

Visites guiades

Concepte
- Entrada general

ANNEX 18 -

Tarifa
50,00 €
25,00 €
15,00 €
10,00 €
50,00 €
30,00 €

Tarifa
3,00 €

Cursos de formació Elabora’t 2014

Concepte
Iniciació a l’ofimàtica i la navegació per Internet per a persones treballadores en actiu
Ofimàtica segons l’ACTIC per a persones treballadores en actiu
Anglès bàsic per a persones treballadores en actiu
Iniciació al francés per a persones treballadores en actiu
Intensiu d’anglés conversa
Formació en manipulador d’aliments
Formació en web 2.0 blogs amb el CMS wordpress
Formació en carretons elevadors

Tarifa
20,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
35,00 €
8,50 €
20,00 €
20,00 €

ANNEX 19 -

Venda Pla marxandatge

Concepte
Agulles de pit Hereu Riera
Gots de vidre pintats i bossa
Arracades petites “ninots”
Arracades grans “ninots”
Penjolls “ninots”
Bossa de roba
Parasols cotxe
Polos
Barrets
Barnús
Postals
Got plegable
Sabó personalitzat

Tarifa
3,00 €
22,00 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
2,50 €
4,00 €
12,00 €
2,00 €
22,00 €
0,50 €
2,00 €
3,50 €

