
196 
 

Ajuntament de Subirats 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 23 
 

ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 
 
I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1 
 
L’Establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats municipals es regeix pel capítol VI del títol I de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, altres normes concordants sobre la matèria i , 
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. El que no preveuen els 
textos anteriors, són d’aplicacions d’aquesta ordenança. 
 
II. CONCEPTE 
 
Article 2 
 
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 concorrin les 
dues circumstàncies següents: 
 
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o recepció 
obligatòria per part dels administrats. 

 
b) Que els serveis públics o les activitats administratives es prestin o s’efectuïn per part del sector 
privat. 
 
III. OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Article  3 
 
Estan obligats al pagament: 
 
A. Els qui han sol·licitat la prestació del servei o activitat, sens perjudici del que preveu el paràgraf 
2 de l’article 8. 

 
B. Els qui voluntàriament gaudeixen dels serveis o les activitats pels quals cal satisfer preus 
públics, els utilitzen o se’n beneficien, encara que no hagin demanat formalment la llicència , 
autorització o prestació corresponent. 
 
Article 4 
 
El pagament de preus públics no substituirà l’obligació dels subjectes passius d’obtenir, quan 
sigui el cas, les autoritzacions municipals, que siguin necessàries per tal de gaudir dels serveis i 
activitats  gravats amb preus públics. 
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El pagament de preus públics serà compatible amb la imposició de sancions i altres mesures 
adequades, com la suspensió de la prestació, quan els obligats al pagament gaudeixin, sense la 
deguda autorització, de servei o activitats gravats per aquest tipus d’exaccions. 
 
IV. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
 
Article 5 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de 
l’activitat. 
 
L’obligació també neix en el moment que s’utilitza un servei públic o una activitat, encara que 
manqui l’autorització. 
 
Article 6 
 
 L’ Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics. 
 
Quan el servei públic o l’activitat no es presti o no es realitzi per causes no imputables a qui està 
obligat al pagament del preu, 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 mitjançant el 
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
 
Si no s’ha establert explícitament, quan 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 de requeriment del pagament. 
 
V. GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 8 
 
L’Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri 
necessàries per conèixer el grau real d’ utilització dels serveis o les activitats i fer les 
comprovacions oportunes. 
 
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que n ’ impedeixin les 
comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar liquidacions per estimació, partint de les 
dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex més adients. 
 
Article 9 
 
L’Administració municipal, tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, pot 
suspendre la prestació del servei o activitat quan els qui estan obligats al pagament incompleixen 
l’obligació d’aportar les declaracions o dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o 
quan no satisfacin les quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats. 
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Article 10 
 
Quan els preus no se satisfacin el venciment que els correspongui, l’Administració municipal pot 
exigir, a més de les quotes vençudes, els interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal 
una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l’obligació. 
 
Article 11 
 
Al cap de sis mesos del venciment, l’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de 
constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb el lliurament de la certificació de dèbit 
corresponent i la justificació que ha estat intentat el cobrament o se n’ ha fet requeriment. Quan 
la deutora sigui una Administració pública, s’aplicarà en al via de constrenyiment el procediment 
especial que en cada cas correspongui. 
 
VI. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 12 
 
L’establiment i la fixació dels preus públics correspon a la Junta de Govern Local, per delegació 
expressa del Ple municipal.  
 
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, establerts 
per la mateixa corporació, corresponents als serveis o activitats a càrrec dels organismes 
esmentats, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta atribució també es podrà fer, 
i en els mateixos termes, envers els consorcis, tret que hi hagi una indicació diferent en els seu 
Estatuts. 
 
En el primer supòsit, els organismes 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 e cost del 
servei. 
 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes de preus públics no comprenen l’impost 
sobre el valor afegit (IVA), que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 
 
Article 13 
Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats concertats amb administracions 
públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que incloguin els convenis 
esmentats. En absència de Conveni  o concert, seran els del quadre tarifari aprovat per 
l’Ajuntament. 
 
Article 14 
 
L´import dels preus públics per la prestació dels serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, 
com mínim, el cost del servei  prestat o de l’activitat realitzada, sens perjudici del que preveu 
l’article 15 d’aquesta Ordenança. 

S’estableixen els següents preus públics: 

1. LLOGUERS D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
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- Lloguer de la Sala de Plens  125,00 €  

- Lloguer d’instal·lacions esportives (segons disponibilitat horària i prèvia sol·licitud amb 48 hores 
d’antelació).  

 a) Camps de futbol 7 de Sant Pau d’Ordal i de Can Cartró: 

                  Residents: 15,00 €/hora 

          No Residents: 25,00 €/hora 

          b) Camps de futbol 11 de Sant Pau d’Ordal i de Can Cartró:  

        Residents: 20,00 €/hora 

       No Residents: 40,00 €/hora 

c) Pista poliesportiva d´Ordal 

       Residents: 10,00 €/hora 

      No Residents: 20,00 €/hora 

Nota: en cas que es necessiti llum al preu/hora caldrà sumar 3,00 €. 

2. SERVEI WI-FI 

- Preu públic per la utilització de les antenes wi-fi: 

Cost anual operador (IVA inclòs) ................................ 1.500,00 € 

Cost unitari per usuari (IVA inclòs) .................................... 5,00 € 

La forma de pagament d’aquest preu que està previst cobrar anualment, s’haurà d’ingressar per 
l’operador el primer mes de l’any per la quota anual, com a màxim el dia 30 de gener. 

Respecte a la part variable es computarà la mitja dels usuaris inscrits en els primers 6 mesos i es 
pagarà abans de l’1 de desembre de cada any. 

- Preu públic d’aplicació per a l’operador en l’establiment del servei wi-fi: 

Connexió Proxy, preu mensual (sense IVA) ..................... 8,50 € 

Connexió Estandard, preu mensual (sense IVA), a partir de 15,00 € 

3.- Exempcions 

Les entitats locals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i degudament inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats, són exemptes del pagament d’aquesta taxa tot i que hauran de 
sol·licitar l’ús de la instal·lació i abonar-ne la neteja suplementària si és el cas, derivada de la 
pròpia activitat.  

4.- Neteges 

Neteges de les sales    40,00 € 
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Neteja del poliesportiu, pista i serveis  70,00 € 

Article 15 
 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’ interès públic que ho aconsellin, 
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’article anterior. Si és el cas, 
caldrà consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la 
diferència resultant. 
 
Article 16 
 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article anterior, inclosa la capacitat 
econòmica dels obligats al pagament, a part de les que deriven de les conveniències del mateix 
servei o activitat i es pot arribar, en casos justificats, a  la gratuïtat d’aquest servei o activitat. 
 
Article 17 
 
En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic corresponent. Els 
acords d’establiment i ordenació de preus públics no tenen naturalesa d’ordenança. Un cop 
adoptats han de ser publicats al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial. La publicació al 
BOP determinarà la seva eficàcia immediata, llevat que l’acord mateix ho disposi altrament. 
 
Article 18 
 
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
 

A. Proveïment 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 infantil i primària. 

 
Article 19 
 
Llevat que els acords d’establiment ho disposin altrament, les tarifes dels preus públics 
s’actualitzaran anualment amb efectes d’ u gener, de forma automàtica, seguint les variacions 
experimentades per l’índex de preus al consum. Aquesta actualització s’aplicarà sobre els 
imports vigents durant l’any anterior. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre 
de 2013 a Subirats, començarà a regir el dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
El Ple de corporació en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2014 va acordar modificar l’article 
14 d’aquesta ordenança amb el redactat que en el present document figura.  


