ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Fonament legal
Article 1r
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI del títol I del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de
15 d’abril; en allò que no preveuen els textos anteriors, cal aplicar les previsions d’aquesta Ordenança.

Concepte
Article 2n
Tenen la consideració de preus públics la contraprestació de serveis o la realització d’activitats de
competència municipal, sempre que no hi concorri cap de les circumstàncies següents:
a) Que els serveis o les activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) Que els serveis o les activitats no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o no
la seva reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.

Obligats al pagament
Article 3r.
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals
cal satisfer-los.

Quantia i obligació de pagament
Article 4t.
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització ha de cobrir, com a mínim, el cost
del servei prestat o de l’activitat duta a terme.
Article 5è.
Quan hagi raons socials, benèfiques, cultural o d’interès públic que ho aconsellin, l’Administració pot
fixar preus públics per sota dels mínims previstos en l’article anterior. En aquests casos cal consignar en
els pressupostos provincials les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferencia resultant, si n’hi
ha.
Article 6è.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, i també per la manca de
capacitat económica, a part de les que deriven de les conveniències del mateix servei; en casos
justificats, es pot arribar a la gratuïtat del servei.
La quantia del preu públic serà la que es fixa en les tarifes contingudes en l’annex, per a cada un dels
diferents serveis o activitats que es realitzen.
Article 7è.
L’Administració podrá exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
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Cobrament
Article 8è.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat.
Article 9è.
L’Administració pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti
o no es dugui a terme, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Article 10è.
Per al pagament del preu públic, l’Administració pot establir períodes de venciment mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de carácter general.
Si el cobrament s’ha de efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el momento de la
notificació; en altres casos, en el momento del requeriment del pagament.

Gestió dels preus públics
Article 11è.
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’Administració 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.
L’Administració pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El procediment
executiu s’inicia amb l’expedició de la certificació de dèbit corresponent i la justificació que s’ha intentat
el cobrament o se n’ha fet el requeriment.
L’Administració pot suspendre, i no existeixen normes especifiques que la prohibeixen, la prestació del
servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el
pagament dels preus acreditats.

Establiment i fixació dels preus públics
Article 13è.
Es delega a la Junta Govern Local la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, llevat que estiguin
expressament establertes a l’Annex d’aquesta Ordenança.
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 cost del servei.
Disposició Addicional. Modificació del 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 fiscal 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.
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Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Premià de Dalt a 17 d’ octubre de 2016
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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ANNEX TARIFES PREUS PÚBLICS

TARIFA PREU PÚBLIC EMISSIÓ PUBLICITAT A LA RÀDIO MUNICIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Falca de 15 segons de durada
2,00 €
Falca de 30 segons de durada
3,30 €
Missatges d’1 minut de durada
6,60 €
Cada segon addicional
0,30 €
Gravació, incloent material i locutor
25,00 €
Els espais publicitaris especials, publireportatges, reportatges amb unitat mòbil,
transmissió d’accions comercials, etc. es pressupostaran individualment segons cada
cas.

TARIFA INSERCIÓ PUBLICITAT A LA REVISTA MUNICIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anunci d’una vuitena part de pàgina, per número
Anunci d’una vuitena part de pàgina, pack 10 números
Anunci d’un quart de pàgina, per número
Anunci d’un quart de pàgina, pack 10 números
Anunci de mitja pàgina, per número
Anunci de mitja pàgina, pack 10 números
Anunci de pàgina completa:
Interior portada, per número
Interior portada, pack 10 números
Contraportada, per número
Contraportada, pack 10 números

60,00 €
510,00 €
140,00 €
1.190,00 €
250,00 €
2.125,00 €
500,00 €
4.225,00 €
650,00 €
5.525,00 €

TARIFA PUBLICITAT EN VÍDEOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bàner fix final vídeo, per inserció
Bàner fix final vídeo, pack 10 insercions
Bàner fix durant el vídeo, per inserció
Bàner fix durant el vídeo, pack 10 insercions
Vídeo promocional abans càpsula, per inserció
Vídeo promocional abans càpsula, pack 10 insercions
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110,00 €
880,00 €
150,00 €
1.125,00 €
250,00 €
2.000,00 €

