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25.- REGULACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
                  
 Article 1.- Fonament legal. 
 
1. La   present   reglamentació s'estableix  a l’empara  del que disposen  l'article  5   

B-b  i 5 D-c  de la   Llei  7/85   de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local; articles  6-1 i 8-1-b) de la Llei 8/87  de 15 d'abril,   Municipal   i  de Règim 
Local de  Catalunya i l’art.  117  de  la  Llei  39/88  de  28 de desembre, Reguladora  
de   les   Hisendes   Locals.    

 
2. El  seu objecte  és regular el règim dels preus  públics, segons  el  que preveuen  

els  articles 41 al  48, ambdós   inclosos, de la Llei 39/88 de  28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Article 2.-Concepte 

 
1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 

satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d’activitats efectuades en 
règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents: 

 
a)  Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció 

obligatòries pels administrats. 
b)  Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat. 
 

2.   Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud 
pels administrats: 

 
a)  Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
b) Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida 

privada o social dels administrats. 
 
Article 3.-Naixement de l’obligació   
 
1. Els preus públics poden exigir-se des que s’efectua el lliurament dels béns o s’inicia 

la realització de l’activitat o la prestació del servei gravats. 
 
2. Pot exigir-se també l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels 

preus públics. 
 
Article 4.-Obligats al pagament 

 
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o 
jurídiques que són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei 
prestat o l’activitat realitzada. 
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Article 5. Dipòsit previ 
 
1.  D'acord amb el que disposa l'article 47 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, 

l'alcalde exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en  l'annex dels preus públics 
s'assenyali expressament el contrari. 

 
2. L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es 

dirigirà a l'oficina de Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ 
que en aplicació del Reglament correspon, i  procedirà  al pagament de la quantitat 
resultant. 

 
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant 
d'haver realitzat el dipòsit previ i es  requerirà els interessats perquè, en els 
terminis legalment establerts, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb 
apercebiment  que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es 
consideraran no presentades i seran arxivades. 

 
3. En el document cobratori que facilitarà l'administració s'expressarà  els elements 

integrants del càlcul. A aquests efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles 
dades necessàries per a la determinació del deute que en cada cas resulti; tot això, 
sense perjudici de la comprovació per part de l'administració. 

 
L'Òrgan competent  resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la 
petició, l'autorització o la llicència i el càlcul definitiu que correspongui. El mateix 
acte resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut 

 
Article 6.-Quanties 
 
1. Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos 

originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats. 
 
2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho justifiquin, es 

poden fixar preus públics de nivell inferior de l’indicat en l’apartat 1, un cop 
adoptades les previsions pressupostaries necessàries per al cobriment de la part 
de cost subvencionat. 

 
Article 7.-Creació i modificació 
 
1. L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació 

sense perjudici de les delegacions que figuren a l'Annex, a la Comissió de Govern 
per la fixació de les quanties, d'acord amb les facultats de delegació previstes a 
l'article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 

 
2. S'atribueix als Organismes Autònoms Municipals la fixació dels preus públics, 

establerts per la Corporació, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
Organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Els Organismes 
Autònoms remetran al Ple  còpia de la proposta i de l'estat econòmic en el qual es 
demostra que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
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Article 8.-Gestió 
 
La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els 
serveis, els òrgans o els ens que presten el servei o realitzen l’activitat objecte dels 
preus, sens perjudici de les facultats de direcció i control pròpies dels Òrgans de 
Govern de l’Ajuntament. 

 
 En tot allò no regulat en el present reglament serà d'aplicació l’Ordenança Fiscal 
General i, supletòriament, el Reglament General de Recaptació. 

 
Article 9.-Constrenyiment 
 
Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de 
constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense 
haver obtingut l’ingrés. 

 
Article 10.-Devolució 
 
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a 
la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l’activitat o no es presta el 
servei.  No obstant això, en el supòsit d’espectacles i sempre que sigui possible, no 
es produirà a la devolució, sinó al canvi de les entrades. 

 
Article 11.-Règim supletori 
 
L’ administració i la recaptació dels ingressos per preus públics,  s’han d’efectuar de 
conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general 
tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de 
1'Estat. 

 
Article 12.- Vigència dels preus públics. 
 
 Els preus  públics  aprovats per l'òrgan competent seran vigents a partir de 
l'endemà de la data de l'acord. 
 
Article 13.- Publicitat dels preus públics. 
 
L'acord   d'establiment o  modificació dels  preus públics  serà publicat  en   el Butlletí  
Oficial  de   la   Província, i  tauler d'anuncis  per un període de 30 dies, per a general  
coneixement i  a l'objecte  que  els interessats  puguin formular davant el  mateix 
òrgan que  els  ha  establert o  modificat, les reclamacions que estimin oportunes 
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ANNEX 
 
1.- PREUS PÚBLICS PER ENTRADES A ESPECTACLES I ACTIVITATS 
RECREATIVES I DE LLEURE 
 
Es delega a la Comissió de Govern la fixació dels imports d’aquells activitats 
organitzades per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats. 
 
2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES 
 
La fixació dels imports dels preus públics per serveis i activitats diverses es delega a la 
Junta de Govern Local, en particular: 
 
 Venda de llibres 
 Treballs dels Serveis de Manteniment Municipal i Serveis d’aigües que s’obtindran de la Base 

de preus ITEC (Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya)  
 Venda objectes botiga Museu Obert 
 Assistència i Estada al Centre Obert 
 Serveis opcionals dels Bucs d’assaig 
 Senyalització de les reserves d’estacionament 
 Entrades espectacles teatrals i d’oci 
 Excursions organitzades pels departaments de l’Ajuntament 
 Festes populars (tickets, entrades i altres) 
 Inscripcions activitats educatives i esportives (parcs infantils, curses de Nadal i 

altres) 
 Preus públics piscina coberta 
 
3.- PREUS PÚBLICS DEIXALLERIA MUNICIPAL 

 

TIPUS DE RESIDU PREU  

QUANTITAT ADMISSIBLE 
I NO SUBJECTA A PREU 

PÚBLIC 

Runes 32,47 €/Tn 
Max. 100Kg/setmana o 

3,000Kg/any 
Voluminosos 66,95 €/Tn 1tn/mes 
Fustes 66,95 €/Tn 1tn/trimestre 
Residu verd 66,95 €/Tn 1tn/mes 
Ferralla (metalls i electrodomèstics 
sense CFC) - No aplica 
Vidre (envasos)   No aplica 
Vidre (pla no recuperable) 263,82€/Tn 1tn/mes 
Paper/cartró - No aplica 
Plàstics - No aplica 
      

Residus especials     
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TIPUS DE RESIDU PREU  

QUANTITAT ADMISSIBLE 
I NO SUBJECTA A PREU 

PÚBLIC 
Neumàtics 224,82€/Tn 4ut/semestre 
Bateries 63,82€/Tn 2ut/mes 
Residus especials 384,82€/Tn 15Kg/trimestre 
Electrodomèstics amb CFC 63,82€/Tn 1ut/trimestre 

 
4.-PREUS PÚBLICS DE L'ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ. 
 Regiran les següents tarifes: 
 
    1.1- Falques publicitàries en general: 
           

- De 25 segons cadascuna   4,10 € 
- De 30 segons cadascuna         5,00 € 
- De 35 segons cadascuna            6,00 € 

       
    1.2-  Campanyes Especials: 
        
    Es consideren campanyes especials aquelles en les que es donin les següents 
circumstàncies de forma conjunta: 
 

a)  Tindrà com a finalitat única el promocionar una determinada marca, empresa o 
nom comercial. 

b)  La durada serà de 30 segons. 
c) El contracte tindrà una duració de sis mesos a un any. 

 
      Per cada falca ................................. 4,10 € 
     
    1.3- Emplaçament de falques: 
  
 En tot cas, l’emissora es reserva el dret de determinar la radiació de les falques 
dintre d'un espai horari de màxima audiència, en el cas que el client vulgui un horari 
en concret, la tarifa per passi s’incrementarà en un 10% 
 
    1.4- Producció de falques: 
 
- Gravació de les falques amb una veu interna/externa de 
l’emissora  22,50 € 
- Gravació de les falques amb dues veus interna/externa de 
l’emissora   

32,50 € 

 
    1.5- Patrocini d’espais o  Programes: 

 
a)  Patrocini d’espais o  Programes 
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Amb radiació de la falca publicitària durant l’espai amb una falca de reforç al llarg 
del dia, preu mensual ...... 150,00 €  
 
En el cas d'establir-se una exclusivitat de la publicitat durant l'emissió de l’espai en la 
corresponent hora, el preu s’incrementarà un 50%, excepte en espais informatius on 
no pot haver-hi exclusivitat. 
 
    1.6.- Patrocini de micro-espais informatius 
 
Amb radiació d’una menció a l’inici i una falca publicitària a la fi del micro-
espai.............. 150 €/mes. 
 
    1.7.- Falques a través d’agències o comercials autònoms: 
 

a) Regiran les tarifes contingudes en els números anteriors. 
b) S’abonarà en concepte de comissió a l’agència de publicitat i/o al comercial 

autònom un 10% de l’import total facturat un cop cobrat.  
 

Per resolució de la presidència es podran establir percentatges diferents per a 
contractes singulars de venda de publicitat  

 
  1.8.- Falques d’anuncis per paraules 
 
 En matèria de ofertes de treball...................... 3,30 € cada passi 

 La gravació de la falca serà gratuïta. 
 
    En matèria de pèrdues d’animals i objectes perduts seran gratuïtes. 
 
    1.9.- Publicitat a la web 
 
   Els preus dels anuncis a través del web es regiran pel temps en que l’anunci o 
baner aparegui allotjat en el web.....................50 € per un mes. 
 

El preu de la producció de l’anunci o baner serà a través de pressupost. 
 
1.10.- Produccions sonores 
 

Per la gravació i/o muntatge de diverses fonts de so.......20 €/hora 
 
 1.11- Normes Generals de Gestió: 
 
I)  Per a l’emissió de qualsevol tipus de publicitat a través de l'emissora municipal, serà 

necessària la signatura prèvia d'un contracte de publicitat. 
En el cas que la gestió sigui telemàtica, caldrà la confirmació del corresponent 
pressupost per part del client via correu electrònic. 

II)  En aquest contracte s’establirà la forma de les tarifes. En general el sistema de 
cobrament serà la domiciliació de les liquidacions que resultin del contracte, o  bé el 
seu ingrés directe, en metàl·lic, a l'Ens Autònom Municipal en el moment de la seva 
signatura. 
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III) Les liquidacions de les tarifes es faran l’últim dia hàbil de cada mes, amb referència 
a les emissions del mes. 

IV) La falta de pagament d’una liquidació per l’anunciant determinarà, ultra el 
cobrament per via de constrenyiment, la suspensió de l’emissió de la publicitat 
contractada. 

 
1.10.- Exempcions i Bonificacions: 

 
I)  La publicitat desenvolupada amb motiu de les campanyes electorals i altres de 

caràcter polític, s'atendrà a les disposicions legals vigents en cada moment. 
 
II)  La publicitat contractada serà objecte de l’aplicació d’una bonificació que implicarà 

l’emissió d’una falca gratuïta per cada falca facturada directament pel departament 
de publicitat de l’emissora. 

 
Aquesta bonificació s’aplicarà a partir d’un volum mínim de 30 falques mensuals 

contractades i una durada mínima de 2 mesos de contracte. 
 

III) La publicitat corresponent a les entitats sense ànim de lucre es regiran pel següent 
règim de reduccions sobre la tarifa: 

 
 Entitat/Assoc  sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal d'Entitats de 

Lloret de Mar. Exempt. 
 Entitat/ Assoc. sense ànim de lucre i no figura en el Registre Municipal d'Entitats 

de Lloret de Mar. Bonificació del 50% 
 
6.- VIGÈNCIA. 
 
 Les Ordenances Fiscals començaran a regir l’1 de gener de 2017, una vegada 
publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província. 
 
 La reglamentació dels preus públics municipals, així com la seva quantia, 
començaran a regir l'1 de gener de 2017, excepte els delegats a la Junta de Govern 
que començaran a regir el dia després de l'acord d'aprovació, sempre que aquest sia 
posterior a la data d'1 de gener de 2017.  
 
 

 
 
 
 


