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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 

PREU PÚBLIC PER  LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
D'OBRES EN BENEFICI DE PARTICULARS. 

  
CAPÍTOL I 

FONAMENT I RÈGIM JURÍDIC 
 
ARTICLE 1. 

 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 41 a 47 i 127 del RDL 2/2004 del Text refós de la 
Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix  el preu públic per la prestació de serveis de la brigada municipal d'obres en 
benefici de particulars, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que disposen els esmentats articles del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 
39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
ARTICLE 2. 
 
1. L'objecte d'aquest preu públic el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la prestació , a instància i en benefici de part interessada, dels serveis de la 
brigada municipal d'obres en relació a la desinstal·lació i posterior instal·lació d'elements 
de l'enllumenat públic i altres elements del mobiliari urbà. 

  
2. A aquests efectes s'entendrà a instància de part quan l'interessat/da sol·liciti a 
l'Ajuntament autorització per a enretirar o desinstal·lar, i posteriorment tornar a instal·lar, 
els objectes citats a l'apartat anterior i que l'esmentada obra es dugui a terme per part de 
la brigada municipal d'obres. 

 
CAPÍTOL II 

OBLIGATS AL PAGAMENT 
 

ARTICLE 3 
 
Estaran obligats al pagament d'aquest preu públic les persones físiques i jurídiques que 
sol·licitin autorització per a enretirar o desinstal·lar, i posteriorment tornar a instal·lar, els 
objectes citats a l'apartat anterior i que l'esmentada obra es dugui a terme per part de la 
brigada municipal d’obres. 
 

ARTICLE 4.            
 
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. 
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CAPÍTOL III 
FIXACIÓ I COBRAMENT DEL PREU PÚBLIC 

 
ARTICLE 5. 
 
1. Tal com s'estableix a l'article 44 del RDL 2/2004, l'import dels preus públics ha de 
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o activitat realitzada, per la qual cosa 
l'import del preu públic en qüestió serà el següent: 
Preus /hora 
Paleta: 20 EUROS 
 
Manobre 19 EUROS  
 
Pintor: 23  EUROS  
 
Recollida cartró 25 EUROS  
 
Recollida trastos 25 EUROS  
 
Feines taller 20 EUROS  
 
Tractor o altres vehicles  34 EUROS  
 
Encarregat 25 EUROS  
 
Jardineria 20 EUROS  
 
Electricista  20 EUROS  
 
Neteja via publica a mà 18 EUROS  
 
Neteja via publica a màquina 50 EUROS  
 
Servei màquina mini excavadora 42 EUROS  
 
Operaris brigada extres entre setmana 19 EUROS  
 
Operaris brigada extres cap de setmana 23 EUROS  
 
Operaris brigada extres especials (Nadal i festa major) 28 EUROS  
 
A més, el pagament dels materials utilitzats en l'obra també anirà a càrrec de l'interessat. 
 
Electricista extres cap de setmana - 25 EUROS 
 
Electricista extres especials (Nadal i Festa Major) - 30 EUROS 
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Neteja interior equipaments- 13,50 EUROS 
 
Servei de recollida de restes vegetals i de poda a domicili.- 33 EUROS/servei. 
Es recolliran saques tipus "big-bag", d'un metre cúbic de capacitat, que es distribuiran a la 
deixalleria municipal. La recollida es farà sota les condicions que marqui l'Ajuntament. 
 
 
ARTICLE 6. 
 
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. Quan, per causes no 
imputables al pagament obligat del preu, el servei públic no es presti o no es practiqui, 
l'import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit. 
 
ARTICLE 7. 
 
Per al pagament del preu públic, l'ajuntament pot establir períodes de venciment per 
acords de caràcter general. 
 
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis 
successius, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural. En tot 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.  
 
Quan els preus no siguin satisfets 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 el termini normativament 
establert des del venciment de l'obligació i, en darrer terme, pot exigir les quotes que es 
deuen per via de constrenyiment. 
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2016 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
 


