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Article 1r. Objecte

Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics que 
pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el 
cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals.

Article 2n. Definicions

Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim 
de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, 
siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.

Article 3r. Obligats al pagament

Tenen l'obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s'han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 
corresponent autorització o prestació.

Article 4t. Naixement de l’obligació

1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat, encara que no hagi estat autoritzat.

El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o que 
ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de les prestacions 
no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les 
sancions o altres mesures que corresponguin.

2.-Sense perjudici de l’anterior, l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import 
total o parcial.

3.-Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei 
o l'activitat no es presta o desenvolupa, procedirà la devolució de l’import 
corresponent.

Article 5è. Establiment i fixació dels preus públics

1.-L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 22.2 
q) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.-L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus 
públics establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta atribució pot 
fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis si no hi ha 
una indicació diferent en els seus estatuts.
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En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de la qual es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de ser 
assabentat el Ple de l'Ajuntament.

3.-Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb 
la normativa que el regula.

Article 6è. Quantia

1.-L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l'activitat realitzada.

2.-Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'article 
anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha.

3.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, inclosa 
la falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències 
del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.

4.- Qualsevol proposta d'establiment o modificació de la quantia de preus públics ha 
d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justifiqui l'import dels 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

5.-Els conceptes pels quals s’exigirà el pagament de preu públic i els seus imports 
són els regulats en l’annex de la present ordenança.

Article 7è. Gestió

1.-Els preus públics regulats en la present ordenança s’exigiran en règim 
d’autoliquidació.

2.-Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada 
a Canet de Mar el 19 de desembre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 
l’any 2018, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX

I. ÀREA DE JOVENTUT
I.1. Curs de monitors

-Adults i/o joves d’altres municipis 200,00 €
-Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 140,00 €
-Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) membres 
d’entitats juvenils que treballin en el món del lleure infantil i 

90,00 €
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juvenil
I.2. Curs de cangurs

-Per cada participant (de 16 a 25 anys, inclosos) 15,00 €
I.3. Tallers de ràdio

-Per cada participant jove (fins a 35 anys) 20,00 €

II. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA
II.1 Visites al Castell

-Adults 10,00 €
-Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 6,00 €

II.2 Rutes Centre Històric
-Adults 5,00 €
-Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 3,00 €

II.3 Taller d’higiene alimentària
-Treballadors/es en actiu 30,00 €
-Persones en situació d’atur inscrites al SOC(a) 15,00 €

II.4 Venda de publicacions i altres productes

-“El Griu de Canet” 7,00€
-“El Griu de Canet”(amb Carnet Club Super 3, grups escolars 
i famílies nombroses)

5,60 €

-Mapa turístic de Catalunya 2,00 €

III. ÀREA D’ENSENYAMENT
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 €

IV. ÀREA D’ESPORTS
IV.1. Camp de futbol
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:

-Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 60,00 €
-Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 74,00 €
-Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 30,00 €
-Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 37,00 €

IV.1.2 En horaris que signifiqui fora de la jornada dels vigilants i 
impliqui realitzar hores extres:
-Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 120,00 €
-Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 148,00 €
-Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 90,00 €
-Camp de Futbol-7, amb il·luminació (€/hora) 111,00 €

IV.1.3 Per lloguers del camp municipal, quan el lloguer impliqui una 
jornada complerta (mínim 6 h. al dia):
-Sense il·luminació (€/dia) 360,00 €
-Amb il·luminació 
a.-Part fixa (€/dia) 360,00 €
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b.-Part variable (€/hora d’il·luminació) 14,00 €
IV.2 Altres instal·lacions

Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista hoquei 25,49 €
Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 €
Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal 1,45 €

V. ÀREA DE MEDI AMBIENT
V.1. Adquisició d’un cubell més un adhesiu a la part frontal. 3,00 €
V.2. Adquisició d’una saca recollia fracció vegetal 2,52 €

VI. ÀREA DE CULTURA
VI.1. Club de lectura (€ / any per persona inscrita) 25,00 €
VI.2. Venda de publicacions i altres objectes a la Casa Museu
VI.2.1. Llibres

-“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€
-“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€
-“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€
-“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€
-“Empremtes” 20,00 €
-“Petita història de la Biblioteca Gual i Pujades”1 7,00 €

VI.2.2. DVD
-DVD “Evolució d’un poble. Canet de Mar” 3,00 €
-DVD Canet, festa i tradició 3,00 €

VI.3 Tallers de formació en el lleure (per hora i alumne) 4,00 €
VI.4 Sortides al teatre (inclou entrada i autobús) (b) ( c)

-Tarifa A 50,00 €
-Tarifa B 34,00 €
-Tarifa C 32,00 €
-Tarifa D 27,00 €

VII SERVEIS DE PUBLICITAT DE RÀDIO CANET
Tarifa estàndard (preu per segon) 0,084 €
Falca habitual (30 segons) 2,51 €
Gravació falca: 2,47 €
Patrocinis programes 
2 falques de 30' abans i l'altra després del programa. Cada 
hora

7,85 €

Contracte
Un any 1.204,98 €
Sis mesos 794,04 €
De nadal 144,46 €
Anunci de catàlegs inicis de temporada 163,78 €

1 Preu públic aprovat provisionalment pel Ple en data 28/02/2019 i elevat a definitiu en no haver-se presentat 
reclamacions durant el període d’exposició al públic (BOP 31/05/2019). 
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(a) Amb la sol·licitud cal presentar el full de renovació actualitzat com a demandant 
d’ocupació.
(b) La tarifa aplicable serà la que més s’aproximi al preu de l’entrada de l’espectacle 
incrementat en el cost unitari del transport.
(c ) L’activitat únicament es realitzarà si s’assoleix una ocupació igual o superior al 
80% de les places.”
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