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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DELS
SERVEIS CULTURALS I DE MERCATS PER A L’EXERCICI 2023 A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat té la voluntat de procedir a la modificació dels Preus
públics municipals.
En aquest sentit, i de conformitat amb allò que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte per a la modificació dels preus públics
municipals per a l’exercici 2023, s’obre un període de consulta pública que es durà a terme
mitjançant el web municipal i que abordarà els punts següents:
1) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
2) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
3) Els objectius de la norma.
4) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE
MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN

ES

VOLEN

RESOLDRE

AMB

LES

El vigent article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, assenyala el concepte de preu públic: “Les entitats locals
podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la
competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades
en l’article 20.1.B) d’aquesta Llei”. Aquestes circumstàncies són les que s’assenyalen com a
requisits per les taxes.
En aquest sentit, per tant, els preus públics són prestacions d’un servei de sol·licitud i recepció
voluntària per part de l’usuari, i, per tant, no són serveis imprescindibles realitzats per
l’Administració Pública i no es presten per aquesta, en forma de monopoli de dret o de fet.
Es proposa modificar els preus públics municipals per a l’exercici 2023. Es valorarà la
modificació d’algunes tarifes ja existents tenint en compte a l’hora d’establir els imports, els
impactes socials dels serveis respectius. En concret es proposa modificar:
Preus públics dels SERVEIS CULTURALS
Es proposa modificar el punt III “Preus Públics per la venda de catàlegs i publicacions del
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala de l’Ajuntament de L’Hospitalet” amb l’actualització de
preus i incorporació de nous catàlegs.
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Es proposa també eliminar el punt V “Preus públics per a la utilització de l’Auditori Barradas”
per a incorporar-ho a l’Ordenança Fiscal núm 2.08 Reguladora de taxes per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local dels equipaments culturals.
El servei proposa modificar el punt VI “Preus públics per la venda d’entrades a actes culturals”
passant a ser el punt V “Preus públics per la venda d’entrades a actes culturals dels Preus
públics dels serveis culturals”.
Finalment es proposa incorporar amb modificacions un nou punt VI: “Preus públics del servei
de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts” per al nou curs escolar i següents.
Preus públics de MERCATS
Es proposa una modificació en relació a l’ocupació del domini públic per a l’exercici del comerç
als efectes d’afegir una nova bonificació als mercats ocasionals autoritzats com a complement
de les campanyes de promoció comercial al voltant dels mercats municipals i en les zones
comercials de la ciutat.
Es proposa l’anul·lació de la disposició transitòria primera atès que fou introduïa al seu dia amb
motiu de la crisi sanitària i en conseqüència, la disposició transitòria segona passa a ser la
disposició transitòria primera tot actualitzant la referència a l’exercici, que haurà de ser referit al
2023. Idèntica situació per a la disposició transitòria tercera tant pel que fa al número ordinal
com a la referència temporal.
2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ D’AQUESTES MODIFICACIONS
En general es consideren necessàries aquestes modificacions proposades, de la modificació
dels preus públics municipals existents per a l’exercici 2023, perquè és necessari avançar en
un correcte finançament dels diferents serveis que presta aquesta Administració Municipal.
3. OBJECTIUS BÀSICS DE LES MODIFICACIONS
En general, en els supòsits de la modificació de determinats preus públics per a l’exercici 2023,
l’objectiu de la modificació és la d’assenyalar noves quantitats, sempre valorant l'aplicació
concreta a cada preu públic de forma singularitzada, tenint present l’impacte social del servei.
4. SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
La modificació de determinats preus públics per a l’exercici 2023 és necessària per realitzar
l’objectiu d’avançar en un correcte finançament dels diferents serveis que presta aquesta
Administració Municipal, tenint, en compte que són serveis que es presten als ciutadans de
l’Hospitalet de Llobregat, que s’ofereixen, en la majoria de supòsits, en unes condicions més
avantatjoses que les oferides per empreses privades.
L’Hospitalet de Llobregat,
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