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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DELS
PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2022 A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat té la voluntat de procedir a la creació i
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 creació i
modificació dels preus públics municipals per a l’exercici 2022, 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 ES VOLEN RESOLDRE AMB LES
MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN

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 2022. 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:
2. Preus públics dels serveis culturals
Es proposa la modificació del preus públics dels serveis culturals del Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala mantenint les mateixes tarifes en els catàlegs publicats en anys
anteriors i s’incorporen nous preus públics per als catàlegs editats durant 2019, 2020 i
2021, així com la informació sobre els catàlegs exhaurits i la correcció dels diversos
errors materials (fe d’errates) al llistat de catàlegs.
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Es proposa suprimir les tarifes corresponents a l’Auditori Barradas, donat que
s’incorpora a l’Ordenança fiscal 2.8 reguladora de la taxa per la utilizació privativa o
aprofitament especial del domini públic local dels equipaments culturals.

3.Preus públics de les instal·lacions esportives
Es proposa una nova modificació de preus per continuar amb el procés d’unificació de
quotes d’abonament, així com seguir avançant en l’oferta de serveis.
5. Preus públics del servei d’educació
Es proposa una modificació del preus públics de les escoles bressol,
-

S’incrementa a 3,00 euros el descompte que es pot aplicar en concepte
d’aliments, a partir del tercer dia que un infant que utilitza habitualment el servei
de menjador, no assisteixi a l’escola per malaltia

-

S’introdueixin reduccions per a families nombroses, families monoparentals
familia amb infant amb necessitats educatives especials, infants escolaritzats
en acolliment familiar i families amb dos o més fills escolaritzats en l’escola
bressol

9.Preus públics dels serveis vinculats a aparcaments municipals
-

Es proposa l’actualització dels preus d’adquisició del dret d’ús individualitzat i
exclusiu d’aparcament.
Es proposa incrementar els preus de rotació per usos particulars i puntuals
entre un 2,28% i un 4,25%, deixant sense increment els preus dels paquets de
vals pel comerç i dels bons de rotació diari i de 25 hores.

Tot això, amb l’objectiu d’avançar en un correcte finançament dels serveis realitzats
per aquest Ajuntament, finançats amb preus públics i, per tal de facilitar la sostenibilitat
financera i adaptar-se al context del servei.
2. NECESSITAT I
MODIFICACIONS

OPORTUNITAT

DE

L’APROVACIÓ

D’AQUESTES

En general es consideren necessàries aquestes modificacions proposades, tant de la
creació de nous preus públics municipals, així com, de la modificació dels preus
públics municipals existents per a l’exercici 2022, 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 2022, 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.
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També en general, en la creació de determinats preus públics, a més dels impactes
socials, l’objectiu serà avançar en un correcte finançament dels serveis realitzats per
aquest Ajuntament, finançats amb preus públics i, per tal de facilitar la sostenibilitat
financera i adaptar-se al context del servei.

4. SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
La modificació de determinats preus públics per a l’exercici 2022 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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