Exp. X2021000517
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, en sessió ordinària de 22 d’abril
de 2021 va aprovar les modificacions del preu públic per la prestació del servei de casals d’estiu
que organitza l’Ajuntament i del preu públic per la utilització del servei SAM-SAT. En
compliment d’allò disposat a l’article 45.1.a) de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i de l’article 17.4 del Reial
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es publica en l’annex el text íntegre de l’Ordenança fiscal núm. 19 de Preus
Públics, integrant les modificacions aprovades, les quals seran vigents mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran interposar
recurs Contenciós – Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dins del termini de dos mesos des del dia següent a la publicació d’aquest
Edicte
Vilobí d’Onyar a data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa
Cristina Mundet i Benito
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Edicte de modificació preu públic per la prestació del servei de casals d’estiu i del preu
públic per utilització de servei SAM-SAT i publicació text íntegre ordenança fiscal núm.
19 de Reglament General dels preus públics municipals

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR

ANNEX

Article 1r.- Fonament legal.
El seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 47
i article 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2n.- 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 circumstancies següents:
a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòria 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 3r.- 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 4t.-Obligats al pagament.
Són subjectes obligats al pagament dels Preus públics les persones físiques o jurídiques que
estan afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o l’activitat
realitzada.
Article 5è.- Dipòsit previ.
L’Ajuntament exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en l'annex dels Preus públics
s'assenyali expressament el contrari.
L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà a
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.
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REGLAMENT GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.19

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 6è.-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. Llevat que expressament
s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l’impost sobre el valor afegit
(IVA), que s’hi fa repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
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
pressupostàries necessàries per al cobriment de la part de cost subvencionat.
Article 7è.-Creació i modificació.
L'establiment o modificació dels Preus públics correspondrà al Ple de la Corporació sense
perjudici de les delegacions a la Junta de Govern Local 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.
Article 8è.-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 supletòriament, el Reglament
General de Recaptació.
Article 9è.-Constrenyiment.
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’administració
municipal els pot exigir mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment,
conformement a la normativa vigent.
Article 10è.-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 11è.-Règim supletori.
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En el document d’autoliquidació 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 preu que en cada cas resulti; tot això, sense perjudici de la
comprovació per part de l'administració.
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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 termini legalment establerts,
efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb apercebent que, transcorregut aquest termini sense
efectuar-lo, les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.

Els preus públics aprovats per l'òrgan competent seran vigents a partir de l'endemà de la data de
l'acord.
Article 13è.- Publicitat dels Preus públics.
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i
serà aplicable a partir de l’entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.

ANNEX AL REGLAMENT GENERAL DE PREUS PÚBLICS
ANNEX 1: PREUS PÚBLICS PER ENTRADES A ESPECTACLES I ACTIVITATS
RECREATIVES I DE LLEURE
El Ple de l’Ajuntament fixarà els imports d’aquelles activitats organitzades per l’Ajuntament o
mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.

ANNEX 2: PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SERVEI SAM-SAT:
a) Quota material per curs i usuari (excepte esporàdics) ..................................................... 15,00€
b) Matrícula per curs i usuari .............................................................................................. Gratuït
c) Preu fix mensual per l’acollida matinal .......................................................................... 30,00€
d) Preu fix mensual per l’acollida de tardes ........................................................................ 45,00€
e) Preu fix mensual Pack matí+tarda................................................................................... 65,00€
f) Preu hora (esporàdic) ......................................................................................................... 4,00€
g) Preu discontinu mensual per l’acollida matinal .............................................................. 17,00€
h) Preu discontinu mensual per l’acollida de tardes ............................................................ 24,00€
i) Preu discontinu mensual Pack matí+tarda ....................................................................... 34,00€
(Els preus discontinus són per l’assistència d’un 50% màxim mensual)
j) Preu casalet juny pels no usuaris fixes de tarda ............................................................... 50,00€
k) Preu hora extraordinària casalet juny ................................................................................ 4,00€
S’aplicarà descompte pel germà petit d’un 5% a les tarifes dels apartats c) d) e) j)

ANNEX 3: PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SERVEIS BIBLIOTECA MUNICIPAL
- Preu d’una fotocòpia b/n DIN A4 únicament per servei de la biblioteca ............................ 0,20€
- Preu d’una pàgina en color DIN A4 únicament per servei de la biblioteca ........................ 0,40€
- Carnets de lector. Obtenció i renovació ............................................................................ Gratuït
- Carnets de lector. A partir de la 3ª extraviació ................................................................... 3,00€
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Article 12è.- Vigència dels Preus Públics.
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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 l'Estat.

ANNEX 5: PREU PÚBLIC VENDA LLIBRES I ALTRES PRODUCTES PROPIS
Per una parella de titelles de dit “Sol i Lluna” .................................................................... 16,00€
Per una parella de Gegants “Sol i Lluna” ............................................................................ 60,50€
Per un Gegant “Sr. Sol”....................................................................................................... 30,25€
Per una Geganta “Sra. Lluna” ............................................................................................. 30,25€
DVD editats per l’Ajuntament .............................................................................................. 5,00€
Llibres editats per l’Ajuntament o d’interès municipal ....................................................... 12,00€
Revistes, fulletons o anàlegs editats per l’Ajuntament o d’interès municipal ....................... 6,00€

ANNEX 6: PREU PÚBLIC PER LLOGUER DE TAULES, CADIRES I ENTARIMAT
Lloguer d’una cadira, al dia................................................................................................... 0,35€
Per la pèrdua o malmenament d’una cadira ........................................................................ 12,00€
Lloguer d’una taula, al dia..................................................................................................... 3,00€
Per la pèrdua o malmenament d’una taula ........................................................................ 125,00€
Lloguer d’entarimat per 2 m² i dia ........................................................................................ 6,00€
Per la pèrdua o malmenament de 2 m² d’entarimat .......................................................... 120,00€
En els preus públics amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense
aplicar-se preu d’entrada, promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i agrupacions veïnals, culturals i esportives que sense
estar inscrites, funcionen o són reconegudes com a tals, s’aplicarà una reducció del 100% sobre
els preus previstos a aquest annex que siguin d’aplicació.
Tindran dret a preu especial o reduït o preu gratuït les entitats que tinguin signat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament que així ho especifiqui.

ANNEX 7: PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESPAI
COWORKING EL SINDICAT
Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitat al que es
refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les
previstes a l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest Ajuntament, i al
seu reglament. En defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i
les que en aquest annex s’inclouen.
Article 1. Objecte
Utilització dels serveis de l’espai coworking El Sindicat.
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El Ple fixarà els imports d’aquells Serveis prestats per l’Ajuntament, en particular per festes
populars.
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ANNEX 4: PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES

Preu/mes

Espai coworking

30,00 €

Lloguer espai coworking per itinerància (preu per hora)

2,00 €

Sala reunions (preu per hora)

2,00 €

Concepte: Fotocòpies, impressions i escàner

Preu/unitat

Impressió A4 blanc/negre, per pàgina

0,15 €

Impressió A4 color, per pàgina

0,25 €

Impressió A3 blanc/negre, per pàgina

0,30 €

Impressió A3 color, per pàgina

0,50 €

Impressió A4 blanc i negre doble cara

0,25 €

Impressió A4 en color doble cara

0,40 €

Per la utilització del servei d’escàner (pàgina escanejada)

0,00 €

Article 3. Bonificacions
La present ordenança fiscal preveu el següent quadre de bonificacions:
Concepte

Bonificació

Projecte d’emprenedoria – Any 1

80%

Projecte d’emprenedoria – Any 2

50%

Residència secundària amb residència principal en un altre coworking
acreditat
Itinerància amb residència en un altre coworking acreditat

50%
50%

ANNEX 8: PREU PÚBLIC PER DINAR D’HOMENATGE A LA VELLESA




Dinar homenatge a la vellesa acompanyant adult empadronat a Vilobí d’Onyar: 20 €/menú.
Dinar homenatge a la vellesa acompanyant adult no empadronat a Vilobí d’Onyar: 30
€/menú.
Dinar homenatge a la vellesa acompanyant infantil: 15 €/menú.

ANNEX 9: PREUS PÚBLICS CURSOS
Taller de cuina
Taller de manualitats

3€/hora/persona
15€ /persona/mes
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Concepte: Espais
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Article 2. Preu

13,00€/participant adult
8,5€/participant infantil

Preu públic per actuacions musicals, teatrals o similars.
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi.
Constitueix el fet imposable l’assistència a actuacions musicals, teatrals o similars.
b) Obligats al pagament.
Qualsevol persona que vulgui assistir als espectacles de pagament programats.
c) Tarifa.
Tarifa programa ESCÈNICS

3,00€

Tarifa mínima

5,00€

Tarifa màxima

20,00€

*Normes d’aplicació de les tarifes per la venda d’entrades a actes culturals
El preu públic per l’entrada a cada espectacle o acte concret es determinarà d’acord amb el cost,
les característiques i condicions d’aquest, i es fixarà per resolució de la Junta de Govern Local
entre la tarifa mínima i màxima anteriors.
Aquests criteris no exclouen que s’estableixin promocions especials (professionals del sector,
Oficina de Difusió Artística de la Diputació, Generalitat, altres programadors, companyies, etc)
a un preu reduït o gratuït, que s’atendran amb la discrecionalitat que correspongui i segons les
directrius dels responsables dels equipaments i en funció de la disponibilitat de localitats.

ANNEX 11 – PREU PÚBLIC SERVEI CASALS D’ESTIU MUNICIPAL
1. Les tarifes a aplicar són les següents:
1.1 Casal d’Estiu de nens/es de 3 a 12 anys
Preu per 1 setmana
Acollida
Matí
Matí + Menjador
Menjador + Tarda
Matí + Menjador + Tarda

7’50 €/setmana
45’00 €/setmana
85’00 €/setmana
50’00 €/setmana
95’00 €/setmana

1.2 Casal Juvenil ésTOP de nens/es de 13 a 16 anys
Preu per 1 setmana
Acollida (9 h – 9.30 h)
Matí (9.30h – 13.30 h)

gratuïta
46’00 €/setmana

Preu per 4 setmanes
seguides o més
6’50 €/setmana
38’25 €/setmana
72’25 €/setmana
42’50 €/setmana
80’75 €/setmana
Preu per 4 setmanes
seguides o més
gratuïta
42’00 €/setmana
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Dinar popular organitzat per l’Ajuntament
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ANNEX 10: PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ,
LÚDICO-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE

Les bonificacions indicades anteriorment no són acumulables, podent acollir-se únicament a la
bonificació per un únic concepte.
3. Normes de gestió
Una vegada determinada la quota tributària resultant de l’aplicació o no de les bonificacions
corresponents, s’emetrà autoliquidació que caldrà haver abonat per tal que la inscripció als
casals d’estiu sigui efectiva. En cap cas es podrà assistir als casals d’estiu sense el previ
pagament de l’autoliquidació corresponent.
No es retornarà l’import en concepte d’inscripcions al Casal d’estiu en cas de baixa o canvis de
modalitat no justificats.
Es considerarà que les baixes o els canvis de modalitat estan degudament justificats quan:
1. Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge.
2. Canvis d’horaris laborals dels pares o tutors amb posterioritat a la inscripció, amb
justificant de l’empresa.
3. Canvi de domicili a un altre domicili, amb justificant d’empadronament al nou
municipi.
4. Altres motius que per circumstàncies excepcionals acreditades, l’Ajuntament consideri
com a justificables
4. Criteris de prioritat en l’atorgament de les places.
Els criteris de prioritat en l’accés a l’activitat de casal d’estiu són els següents:
1. En primer lloc, les sol·licituds de famílies en que el/la menor a qui es vol inscriure i
pare/mare/tutor/a estiguin degudament empadronats/des a Vilobí d’Onyar.
2. En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies que resideixin en
altres municipis.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en compte la puntuació
obtinguda en funció dels següents factors:
a) En cas de sol·licituds de famílies empadronades a Vilobí d’Onyar:
1. Factor familiar:
- Famílies nombroses: 2 punts
- Famílies monoparentals: 2 punts
Caldrà acreditar documentalment aquest factor de la següent manera:
- Família nombrosa: Carnet corresponent o llibre de família
- Família monoparental: Carnet corresponent
2. Factor d’empadronament:
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També podran optar a aquest descompte les famílies monoparentals i nombroses.
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2. Bonificacions.
Les famílies que inscriguin dos o més fills/es al Casal tindran un descompte d'un 10% en el
segon fill/a i següents, que inclou el servei del casal tant infantil com juvenil, i el servei
d'acollida del casal infantil.

L’ajuntament comprovarà els anys d’antiguitat al padró municipal d’habitants.
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b) En cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis, es farà un sorteig per
adjudicar les places que hagin quedat vacants. El sorteig es farà per famílies.
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- Empadronament de 1 a 3 anys: 3 punts
- Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts
- Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts

Document signat per CRISTINA MUNDET I BENITO - DNI (TCAT)
en data 13/05/2021

Signat per:
Diputació de Girona

