
 

 
       SECRETARIA 

 
ORDENANÇA FISCAL NUM 27 

 
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS ESPECIALS PRESTATS PER LA BRIGADA MUNICIPAL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

A l’empara del previst als articles 2.1.e i 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest 
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació per la Brigada Municipal de serveis 
d’interès particular.  

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la prestació de serveis especials de competència municipal per 
part de la brigada municipal d’obres i a instància de part, o inclòs sense haver-ho sol·licitat si 
resultes necessari i el particular resulti beneficiat per el mateix. En concret:   

1.- La instal·lació de la numeració de carrer en els edificis 

2.- La reparació i substitució del mobiliari urbà i altres elements de via pública danyats per 
tercer  

3.- Altres de naturalesa anàloga  

Article 3. Subjecte passiu  

Són subjectes passius contribuents de aquest preu públic les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 General  Tributària, que sol·licitin, 
resultin beneficades o provoquin la prestació dels serveis especials o l’aprofitament especial 
assenyalats en l’article anterior. En particular:  

En el cas assenyalat a l’apartat 1 de l’article anterior, serà subjecte passiu la comunitat de 
propietaris, el propietari de l’edifici, o en el seu defecte l’arrendatari o tercera persona que 
resulti directament beneficiari per el servei.  

En el cas assenyalat en l’apartat 2 de l’article anterior, serà subjecte passiu el causant del dany 
o el seu substitut legal.  

Article 4. Tarifes 

La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les tarifes 
següents:  



Servei operari brigada Per hora o fracció 17,70 € 
Oficial brigada obres Per hora o fracció 25,80 € 

Lloguer màquina elevadora  60,00 €/mig dia més preu d’hora oficial que la manipula 
 

En aquells casos en que el servei es presti en dissabtes o festius s’aplicarà un recàrrec a la 
tarifa resultant del 100 %. 

El cost de materials del servei dependrà del materials efectivament emprat i la seva justificació 
s’adjuntarà a la liquidació del preu públic.  

OBRES DE NOVA PLANTA 

El present PREU PÚBLIC preveu que els honoraris (H), de les obres de nova planta, s'obtindran 
aplicant al pressupost d’execució material (PEM) un percentatge (C) en funció de la superfície 
construïda, segons la fórmula: 

 PP = P x C. 

 Sent: 

 PP = Preu públic en euros 
 P = Cost de les obres  PEM 
 C = Percentatge d’aplicació segons el QUADRE 1-A 
 

QUADRE  1-A  
Superfície Coeficient 
                                     Fins a         50  m2 13,00  % 
Més de        50  m2         “             100    “ 12,00  “ 
    “            100    “           “              200    “ 11,40  “ 
    “            200    “           “              400    “ 11,00  “ 
    “            400    “           “              600    “ 10,60  “ 
    “            600    “           “              800    “ 10,20  “ 
    “            800    “           “           1.000    “ 9,80  “ 
    “         1.000    “           “           2.000    “ 9,40  “ 
    “         2.000    “           “           3.000    “  9,00  “ 
    “         3.000    “           “           4.000    “ 8,60  “ 
    “         4.000    “           “           6.000    “ 8,20  “ 
    “         6.000    “           “           8.000    “ 7,90  “ 
    “         8.000    “           “         10.000    “ 7,60  “ 
    “       10.000    “           “         12.000    “ 7,30  “ 
    “       12.000    “           “         14.000    “ 7,00  “ 
    “       14.000    “           “         16.000    “ 6,70  “ 
    “       16.000    “           “         18.000    “ 6,50  “ 
    “       18.000    “           “         20.000    “ 6,30  “ 
    “       20.000    “           “         25.000    “ 6,10  “ 
  
    “       25.000    “           “         30.000    “ 5,90  “ 
    “       30.000    “           “         35.000    “ 5,70  “ 
    “       35.000    “           “         40.000    “ 5,50  “ 
    “       40.000    “           “         50.000    “ 5,30  “ 
    “       50.000    “           “         65.000    “ 5,20  “ 
    “       65.000    “           “         80.000    “ 5,10  “ 
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    “       80.000    “           “       100.000    “ 5,00  “ 
    “     100.000    “           “       120.000    “ 4,90  “ 
    “     120.000    “           “       140.000    “ 4,80  “ 
    “     140.000    “           “       180.000    “ 4,70  “ 
    “     180.000    “           “       200.000    “ 4,60  “ 
                                   Més de 200.000    “ 4,50  “ 

 

OBRES D’AMPLIACIÓ, REFORMA I REPARACIÓ 

Quan les obres no siguin de nova planta, considerant entre elles les d'ampliació, reforma i 
reparació, i exigeixin un projecte en les condicions apropiades al cas, es preveu que 
s'aplicarà el PREU PÚBLIC en forma similar a l'establerta per a les obres de nova planta, 
multiplicant el coeficient  per 1,20. (corresponent a l'aixecament de plànols d'aquest tipus 
d'obres i la presa de dades). 

PERCENTATGE D’APLICACIÓ 
A) COEFICIENTS 
El coeficient es global per el total de treballs a realitzar, considerant-se el següent 
percentatge estimatiu per a cada fase: 
35 % Projecte bàsic 
30 % Projecte d’execució 
30 % Direcció d’obres 
  5 % Certificació, estat final d’obra, document d’especificacions tècniques 

B) QUANTIA MÍNIMA 
El preu públic mínim a percebre en tot tipus d’aquests treballs serà de 1.000,00.- € 
 
C) INTERVENCIONS PARCIALS 
a) Projecte Bàsic (35%) 
Es considerarà com a document mínim de tramitació administrativa, que comporta la 
redacció prèvia i consecutiva d’Estudis Previs i Avantprojecte, estimada en els següents 
percentatges: 
 
Estudis Previs  (20% s/ 35% P. Bàsic) =   7  %   s/Total 
Avantprojecte   (40% s/ 35% P. Bàsic) = 14  % s/Total 
Resta P. Bàsic   (40% s/ 35% P. Bàsic) = 14  % s/Total 
 
b) Projecte d’Execució (30 %) 
Quan sigui necessària l'aplicació del PREU PÚBLIC a documents independents degut a  
modificacions substancials, o altre motiu justificat, la descomposició s’aplicarà únicament 
en la fase d'execució, entenent–se que els treballs de projecte bàsic i els de direcció d'obra, 
tenen un caràcter unitari. En els projectes d'execució, la divisió documental consistirà per a 
la fase completa o per cada projecte parcial que la integri, en l’aplicació dels següents 
percentatges per a cada un dels documents que la composin: 
 



Memòria  (15 % s/ 30% P. Execució) =   4,5 %   s/Total 
Plànols  (55 % s/ 30% P. Execució) = 16,5 %   s/Total 
Plec de Condicions (  5 % s/ 30% P. Execució) =   1,5 %   s/Total 
Estat d’amidaments (15 % s/ 30% P. Execució) =   4,5 %   s/Total 
Pressupost  (10 % s/ 30% P. Execució) =   3    %   s/Total 
 
c) Direcció de l'execució de l'obra (30%) 

 

Aquest percentatge podrà aplicar-se sobre certificacions d’obra en cas de intervenció de 
l’arquitecte en la contractació i control econòmic de la construcció 

Article 5. Obligació de pagament 

1.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que es 
realitzi el servei a que es refereix l’article anterior.  

2.- El pagament del preu públic s’efectuarà, de manera provisional, en el moment de sol·licitar 
el servei en les dependències municipals pel temps requerit. Aquest import s’ajustarà 
mitjançant la liquidació definitiva un cop finalitzat el servei pel cost del temps realment 
emprat, procedint a la devolució o a un segon pagament, segons escaigui.  

3.- El pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 
l’interessat en les oficines municipals. 

4.- Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment 

Article 6. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega 
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Diligències:  

1.- Aprovada pel Ple Municipal en data 19 de gener de 2009. 
Publicada per al·legacions al full núm. 5 del BOP núm. 38 de 16 de 
febrer de 2008, resultat: Sense al·legacions. Publicada definitivament 
al full 42 del BOP núm. 71 de 26 de març de 2009. 

2.- Ampliat l’apartat 3 de l’article 2 per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de data 11 de juny de 2012. 

3.- Ampliat l’art. 4t tarifes acord ple 24-10-2012. Publicació definitiva 
BOP núm. 285 de 12-12-2012  

4 .- Modificada conforme amb els acords adoptats pel Ple municipal 
en data 29 d’octubre de 2014 i publicat definitivament al BOP núm. 
287 de 16 de desembre de 2014. 
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