
 
 

 

ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 
 
Article 1. FONAMENT LEGAL 
 
1. La present reglamentació s'estableix a l'empara del que disposa l'article 5 de la Llei 
7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; articles 6.1 i 8.1 b) de la 
Llei 8/1987 de 15 d'abril Municipal i de Règim local de Catalunya, article 127 de la Llei 
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals i Disposició Addicional 
2ª de la Llei 8/1989 de 13 d'abril de Taxes i preus Públics. 
 
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l'àmbit d'exigència de 
preus públics en el municipi de Cassà de la Selva, d'acord amb el que disposen els 
articles 41 a 48 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Article 2. CONCEPTE 
 
1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan 
per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal quan hi 
concorri alguna de les dues circumstàncies següents: 
 
a. Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats. A aquest 
efectes es considerarà voluntària: 
 

1. Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
2. Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la 
vida privada o social del sol·licitant. 
 

b. Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a 
favor del sector públic, conforme a la normativa vigent. 
 
2. No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
 
a. Proveïment d'aigües 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 obligatòria. 
 
Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT 
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Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o 
activitats, pels quals calgui satisfer-los. 
 
En els casos de menors d'edat, són responsables del pagament els pares, tutors o altres 
legalment responsables. 
 
Article 4. QUANTIA. 
 
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 

l’activitat realitzada. 
2. Quan existeixin raons socials, benefiques, culturals o d’interès públic que així ho 

aconsellin, es podran fixar preus públic per sota del límit previst al paràgraf anterior. 
En aquest cas s’haurà d’acreditar en l’expedient d’establiment o modificació del 
preu públic, les raons socials, benefiques, culturals o d’interès general, així com  que 
en els pressupostos de l’Ajuntament de Cassà hi ha la dotació oportuna per a cobrir 
la diferència resultant 

Article 5. LEGALITZACIÓ. 
 
El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuades que no hagin estat 
autoritzats prèviament o que ultrapassin els límits de l'autorització no comporta la seva 
legalització i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'activitat i 
amb les sancions i altres mesures que corresponguin. 
 
Article 6. INDEMNITZACIÓ PER DESTRUCCIÓ O DETERIORAMENT DEL 
DOMINI PÚBLIC 
 
Quan per l'activitat pugui provocar la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que li correspongui, quedarà 
obligat a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de reparació 
corresponents i a dipositar-ne l'import prèviament, si es considera necessari per part de 
l'Ajuntament. 
 
Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor 
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament ocasionat. 
 
L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
Cas que no s'hagi produït cap desperfecte, destrucció o deteriorament, el dipòsit o fiança 
es podrà retornar sense necessitat d'acord, amb el vistiplau del cap/tècnic responsable 
del servei en qüestió. 
 
Article 7. NAIXAMENT DE L’OBLIGACIÓ 
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1. L'obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què se sol·liciti el servei o 
l'autorització per l'activitat o l'aprofitament especial o amb l'inici de la prestació del 
servei o la pràctica de l'activitat, pel cas que no hagi estat concedida l'autorització. 
 
2. Els preus aplicables seran els vigents en el moment de la prestació del servei o 
pràctica de l'activitat, havent de practicar, si escau, liquidacions complementàries. 
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. 
 
3. L'Ajuntament pot exigir-ne el dipòsit preventiu total o parcial per possibles 
destruccions o deterioraments del domini públic amb caràcter previ a la concessió de 
l'autorització corresponent. 
 
4. Quan, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, el servei 
públic o l'activitat administrativa no es prestin, es retornarà l'import del preu (el 100% si 
no s'hagués iniciat l'activitat administrativa tendent a concedir l'autorització o 
legalització i el 75% en cas contrari) i, així mateix, el 100% del dipòsit, si n'hi hagués, a 
qui hagi efectuat els ingressos corresponents, salvat que en el corresponent annex 
particular del preu de que es tracti es reguli específicament aquesta qüestió, cas en el 
que s'estarà al disposat per aquest annex. 
 
Article 8. GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
1. L'Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació o per remeses de 
rebuts aprovats prèviament en padró a passar al cobrament via domiciliació bancària. 
 
2.  Quan per la prestació d'un servei o la realització d'una activitat s'exigeixi el 
pagament d'un preu públic de caràcter periòdic, es pot confeccionar un padró. En aquest 
supòsit l’acreditament coincidirà amb el primer dia de cada període. 
 
3. L'administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització o d'aprofitament del 
servei i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes. 
 
4. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança fiscal general de 
gestió i recaptació d’aquest ajuntament. 
 
Article 9. ESTABLIMENT O MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
1. L’establiment o modificació dels preus públics es delega en la Junta de Govern 

Local, de conformitat amb l’article 47.1 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, 
conforme a l’article 23.2.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

2. Dels acords d’establiment o modificació de preus públics adoptats per la Junta de 
Govern Local, se’n donarà compte a la primera sessió de Ple que es celebri. 

3. El Ple podrà avocar en qualsevol moment l’establiment o modificació puntual de 
preus públics, que consideri oportú, sense que resulti necessari dictar al respecte un 
nou acte administratiu. 
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Article 10. VIGÈNCIA 
 
1. La present ordenança es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui 

expressament pel Ple. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els preus públics aprovats en virtut de l’Ordenança aprovada el 28 de febrer de 2013 i 
que hi figuraven com annex a la mateixa segueixen vigents fins a la seva modificació o 
derogació.” 
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