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GRUP VIII 

 
 

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fixen els preus públics 
per la prestació d’altres serveis. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol dels 
serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 
1. Fotocòpies de documents que no siguin reproducció d’expedients municipals (IVA  inclòs).  
 

 Per full Din A3                                                  0,55 € 
 Per full Din A4                                                  0,50 € 

 
2. Llibre de Sant Cugat, preu venda al públic                       35,00 €. (IVA inclòs) 
    Bonificació del 35 % a les llibreries de Sant Cugat. 
 
3. Inserció de publicitat en la guia – revista Viu l’estiu: 
 

 Espai a cada entitat    1 columna. 
 Preu per columna                 336,75 € (IVA no inclòs) 

 
4. Per la cessió d’ús o utilització privativa de béns mobles de propietat municipal (IVA no 

inclòs): 
 

 Cadira (per unitat i dia)                   0,80 € 
 Tanca (per unitat i dia)                   2,70 € 
 Taula (per unitat i dia)                   3,80 € 
 Entarimat (per unitat i dia)                   5,50 € 
 Barbacoes (per unitat)         100 € 
 Plantes Ornamentals: 

                                           Petita (per unitat i dia)                         2,00€                                                                  
                                           Gran   (per unitat i dia)                        3,80€ 

 
Per la reposició del material cedit (IVA no inclòs):  
 

 Preu tanca         34,70 €  

 Preu taula                                69,00 € 

 Preu cadira        12,90 € 

 Preu tarima         70,83 € m2 

 Preu Barbacoes                 300,00 € 
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 Plantes ornamentals: 
                                                   Petita: 45  € 
                                                   Gran:   85 € 

 
Preus promig unitaris (aprox. i variable segons espècies i característiques). 
 
 5. Pels tallers de cuina i diversitat, organitzat en el marc del Pla de Ciutadania (exempt d’IVA): 

 Quota inscripció taller de cuina i diversitat    33,90 € 
 
 6. Per la venda de bosses confeccionades amb el material de les banderoles promogudes pel    
 Departament municipal de Civisme (IVA no inclòs): 
 

 Model Barcelona               23,65 € 
 Model Nit                   29,25 € 
 Model tardor                39,30 € 

 
7. Per la cessió de gots de plàstic retornables municipals: 
 
7.1. Per actes organitzats per entitats o associacions sense cobrament de fiança als 

usuaris: 
 

  Fiança de 0,30 € pel 20% dels cedits 
  Gots no retornats 0,30 €/got no retornat 
 

7.2. Per actes de festes populars del municipi amb cobrament de finança de 2,15 € (got 
específic amb text: Retorna’l 2,15 €. Ajuntament de Sant Cugat. Ho fem pel medi 
ambient.), es cediran els gots amb les següents condicions: 

 
 En el cas d’empreses: 

  
  Fiança de 2,15 € pel 10% dels gots cedits 
  Gots no retornats: 2,15 €/got, excepte una pèrdua estimada del 3% dels 

gots cedits.  
 

 En el cas d’entitats i associacions: 
 

  Gots no retornats: 2,15 €/got, excepte una pèrdua estimada del 3% dels 
gots cedits.  

  Bonificació pels gots retornats: s’establirà una bonificació pels gots retornats 
que es concretarà mitjançant contracte.  

 
La bonificació serà progressiva, incrementant amb l’augment del percentatge de retorn. 
S’establiran trams de retorn, i un import a bonificar per cada tram.  

 
8. Màquina renta-gots 
   

Fiança:   10,80 €/dia 
                Lloguer: 21,55 €/dia 

 
9. Aparell per mesurar el consum energètic a les llars durant 21 dies 
 

Fiança:  30,00 € 
                Lloguer:  0      € 
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10.Bolquers de roba reutilitzables (IVA inclòs) 
 

 
 
 
 

11.Activitats dins el Programa de la Llei de Barris de Les Planes: 
Activitat puntual (1 sessió)... 3€ 
Activitat puntual (fins a 3 sessions)... 5 € 
 
Cursos i tallers mensuals ... 10 € 
Cursos i tallers trimestrals... 20 € 
 
 
12.- Serveis 010.(Iva no inclòs) 
 
0,32 € per bloc de trucada de 3 minuts. Si són trucades inferiors a 3 minuts es paga  el mínim 
d’un bloc. 
 
13.- Venda del llibre “Arbres singulars de Sant Cugat del Vallès ... 15 € (IVA inclòs) 

 
DILIGÈNCIA 

 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades pel Ple municipal  
en sessió ordinària de .....de ....... de 2017 i romandran en vigor mentre no s’acordi la seva 
derogació o modificació. 

       
 
EL SECRETARI GENERAL  

 

 Paquet familiar (15 bolquers, 3 reforços i 100 
cel·luloses 

 
74,90 € 


