AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
Ordenança Fiscal núm. 22
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Article 1r. Disposició General.
D’acord amb el que disposa l’article 41, en relació amb l’article 117 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal.
Article 2n. Concepte.
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de dret públic que se satisfaran per les utilitzacions o aprofitaments
especials del domini públic municipal següents:
a) Utilització d'edificis municipals.
b) Instal·lació de quioscos en la via pública.
c) Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en
la via pública del paviment o de les voreres.
d) Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
e) Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
f) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
g) Instal·lació de portades, aparadors i vitrines.
h) Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
i) Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
2. No estan subjectes a aquesta Ordenança els aprofitaments del vol, el sòl i el
subsòl per part de les empreses explotadores de serveis de subministraments que
afecten la totalitat o una part important del veïnat, els quals es regulen pel que es
preveu a l’Ordenança núm. 13.
Article 3r. Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els que es
beneficiïn o realitzin els aprofitaments si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
2. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix:
Des del moment en què es presenti la sol·licitud per a la utilització o aprofitament de
qualsevol espai o instal·lació municipal de les detallades en el Annex a aquesta
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Ordenança. Dita sol·licitud no és tramitarà si no és justifica el pagament del preu i/o
el dipòsit de la fiança.
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia
de cada un dels períodes naturals de temps que s’indiquen en la tarifa o el primer
dia de l’any si no s’indiqués període
Article 4r. Exempcions.
Estan exempts del pagament de la tarifa d'aquesta ordenança les entitats sense
afany de lucre del municipi.
Article 5è. Quantia.
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la que es fixa
en les tarifes contingudes als annexos corresponents.
En ordre a la correcta aplicació de les tarifes, s’han de tenir en compte les normes
recollides als articles 5è i 6è d’aquesta Ordenança, així com les normes d’aplicació
concreta que figuren a cada annex.
Article 6è. Categories dels carrers.
1. Les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en una única categoria.
2. Índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi on s’expressa la categoria
que els correspon a cada una.
C/ Anselm Clavé, Barri Bellavista, Camí Bellavista, Camí de la Penyora, Av.
Catalunya, C/ Diputació, C/ Escorxador, C/ Francesc Macià, C/ Gaudí, Av.
Generalitat, Barri el Gorner, C/ Manel Parellada, C/ Mas Moré, Av. Mercè
Torrescassana, C/ del Mig, C/ Molí de Vent, C/ Montserrat, C/ Pau Casals, C/ del Pla,
Passatge del Pla, Plaça Sant Andreu, C/ Sant Isidre, C/ Sant Ramon, C/ Verge del
Remei, Plaça de la Vila i C/ Vilafranca.
3. Les vies públiques que no estiguin en l’índex alfabètic es consideraran d’última
categoria, i romandran amb aquesta qualificació fins l’1 de gener de l’any següent
en què el ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en
l’índex alfabètic de vies públiques. Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui
situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades amb categoria
diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
Els parcs, jardins i deveses municipals es consideraran vies públiques de 1a
categoria.
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Els aprofitaments que es realitzin en terrenys de propietat municipal, tributaran con si
haguessin estat efectuats en la via de categoria superior amb què confrontin.
Article 7è. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en
els epígrafs respectius.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament amb una antel·lació mínima de
10 dies hàbils, la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la
superfície de l’aprofitament i la finalitat o objecte de la petició. S’hi acompanyarà
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació del
municipi.
Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran les declaracions que han formulat
els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les
peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran,
si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin.
En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la
devolució de l’import ingressat.
Una vegada que l’ocupació s’hagi autoritzat, hom entendrà prorrogada mentre
l’alcaldia no acordi la seva caducitat o bé l’interessat, o els seus representats
legítims en cas de defunció, presenti la baixa justificada.
La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural
de temps següent al que s’assenyala en l’epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui
quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar pagant el preu públic.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L’incompliment d’aquesta prescripció provocarà l'anul·lació de la llicència.
2. En la concessió d’ús de les instal·lacions municiplas es tindrà en compte:
a)La concessió d’ús queda condicionada a l’apreciació per part de l’Ajuntament,
de la concurrència de raons de servei o interès públic en l’activitat que preten dur a
terme el sol·licitant o de la necessitat d’aquest, que haurà d’assumir en tot cas, les
condicions que se li imposin per part de l’Ajuntament per a la utilització dels espais
sol·licitats.
b) La utilització dels espais comportarà fer-se càrrec de totes les feines associades a
l’ús de l’espai (neteja, consergeria, vigilància, muntatge, empreses de seguretat, pla
d'evacuació,...). Si aquestes feines són realitzades per l’Ajuntament, el beneficiari
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haurà d’assumir la despesa que suposin i s’hauran d’abonar amb independència
dels preus públics contemplats en aquesta ordenança.
c) La concessió de l’ús suposa la obligació automàtica del beneficiari d’asumir la
responsabilitat per qualsevol desperfecte o dany que s’ocasioni a tercers o als bens
propis de l’ajuntament o de tercer, per raó de l’activitat realitzada. Si es considera
convenient, es podrà exigir la contractació d’una assegurança de responsabilitat
civil o el dipòsit d’una fiança.
d) Quan l’aprofitament comporti el deteriorament o desperfecte de béns de domini
públic, el beneficiari estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reparació o reposició.
e) La utilització d’espais en horari no habitual (dissabtes, diumenges, festius
intersetmanals i laborables fora horaris d’oficina) queda condicionada al fet de
disposar de mitjans que facin possible concedir l’autorització. En el cas de que es
concedeixi l'ús en aquests horaris es podria afegir a la tarifa exigible, la remuneració
d’hores extres del personal del servei, segons conveni laboral vigent.
f) El cobrament del preu public estipulat i de qualsevol altra quantitat meritada per
raó d’aquesta Ordenança es pot fer efectiva si és el cas, per la via de
constrenyiment, d’acord amb la LGT i normativa vigent.
Article 8è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Puigdàlber a 31
d’octubre de 2016 començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
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ANNEX DE TARIFES DE PREUS PUBLICS
Les tarifes dels preus públics per l’aprofitament de béns de domini públic seran les
següents:
1. Utilització del Saló de Plens i de la Sala d’Actes (Auditori) de l’Ajuntament, per a
celebrar-hi matrimonis civils:

Contraents no
empadronats al
municipi.
Un o ambdós
contraents
empadronats al
municipi.

Laborables
(exclusivament en horari d’atenció
al públic de les oficines municipals).
Sala de Plens: 53,61 €
Sala d’Actes (Auditori): 80,41 €
0,00 €

Dissabtes, diumenges, festius
intersetmanals i laborables
fora horaris d’oficina
Sala de Plens: 107,22 €
Sala d’Actes (Auditori): 160,83
€
0,00 €

2. Utilització de la Sala d’Actes (Auditori) de l’Ajuntament: per a celebrar-hi reunions,
assajos, cursos, conferències, tallers, exposicions, congresos i similars, quan no
siguin organitzats o promoguts per l’Ajuntament (condicionat a disponibilitat de
personal):
Laborables
Dissabtes, diumenges,
(exclusivament en
festius intersetmanals i
horari d’atenció al
laborables fora horaris
públic de les oficines d’oficina
municipals).
Entitats sense anim de lucre, de 0,00€
0,00€
caire social, cultural o esportiu,
Es cobrarà el previst a
domiciliades a Puigdàlber, per
l’art. 7.2.e), si escau.
dur a terme activitats
adreçades al poble.
Persones fisiques
0,00€
0,00 €
empadronades al municipi, per
Es cobrarà el previst a
dur a terme activitats
l’art. 7.2.e), si escau.
adreçades al poble.
Entitats sense anim de lucre, de 1 hora : 2,04 €
caire social, cultural o esportiu, Fraccions de ½ hora: 1,02 €
no domiciliades a Puigdàlber,
per dur a terme activitats
adreçades al poble.
Persones fisiques
empadronades FORA de
Puigdàlber, per dur a terme
activitats adreçades al poble
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Resta d’entitats i persones
juridiques domiciliades al
municipi.

Matí (8 a 12 h.): 16,25 €
Tarda (16 a 21 h.): 16,25 €
Dia sencer: 21,50 €
*(Quan es tracti de dissabtes, diumenges, festius
intersetmanals i laborables fora horaris d’oficina, es
podrà cobrar el previst a l’art. 7.2.e), si escau).

3. Utilització de la Sala Polivalent:
a) En cas d’utilitzacio nomes de la zona de Bar, entrada i serveis:
1/2
Dia

Dia
sencer

0,00 €

0,00 €

55,00 €

80,00 €

90,00 €

120,00 €

150 €

200 €

250 €

350 €

b) En cas d’us de la zona de tota la Sala Polivalent:

1/2
Dia

Dia
sencer

.- Entitats sense ànim de lucre, de caire social,
cultural o esportiu, domiciliades a Puigdàlber, per
dur a terme activitats adreçades al poble.
.- Persones físiques empadronades a Puigdàlber
per portar a terme activitats sense afany de lucre.
.- Resta de persones jurídiques domiciliades
a Puigdàlber, per portar a terme activitats
sense afany de lucre

0,00 €

0,00 €

100 €

130 €

.- Entitats sense ànim de lucre, de caire social, cultural
o esportiu, domiciliades a Puigdàlber, per dur a terme
activitats adreçades al poble.
.- Persones físiques empadronades a Puigdàlber
per portar a terme activitats sense afany de lucre.
.- Resta de persones jurídiques domiciliades
a Puigdàlber, per portar a terme activitats sense afany
de lucre
.- Persones fisiques empadronades FORA de
Puigdalber per portar a terme activitats sense afany
de lucre
.- Entitats i persones juridiques domiciliades FORA
de Puigdàlber per portar a terme activitats sense
afany de lucre.
.- Entitats amb afany de lucre domiciliades
a Puigdàlber, per dur a terme activitats amb ànim
de lucre.
.- Entitats amb afany de lucre domiciliades FORA
de Puigdàlber, per dur a terme activitats amb ànim
de lucre.
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.- Persones fisiques empadronades FORA de Puigdalber
per portar a terme activitats sense afany de lucre
.- Entitats i persones juridiques domiciliades FORA de
Puigdàlber per portar a terme activitats sense afany de
lucre.
.- Entitats amb afany de lucre domiciliades a
Puigdàlber, per dur a terme activitats amb ànim de
lucre.
.- Entitats amb afany de lucre domiciliades FORA de
Puigdàlber, per dur a terme activitats amb ànim de
lucre.

150 €

200 €

300 €

400 €

400 €

500 €

c) En qualsevol cas, l’ús de la Sala Polivalent o de la zona de Bar, no es podrà fer
amb ànim lucratiu (cobrament d’entrada p.ex.), a excepció de disposar del permís
exprés de l’Ajuntament.
4. Utilització de les instal·lacions del Centre Cívic (“El Centre”).
La obligació de pagament neix amb la inscripció, utilització dels serveis o realització
de les activitats especificades. Les quotes liquidades i no satisfetes dintre dels
terminis reglamentaris s’exigiran per via de constrenyiment, mitjançant l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
CURSOS/ACTIVITATS

Preu veïns
Puigdàlber

1 activitat per setmana +
20 € / mes
màquines
2 activitats per setmana +
36 € / mes
màquines
3 activitats per setmana +
48 € / mes
màquines
Només ús de màquines
20 € / mes

de Preu
resta

per

la

22 € / mes
40 € / mes
54 € / mes
22 € / mes

ALTRES
Futbolí
Billar
Slot

0,50€/partida
0,50€/partida
3 € tarja
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