
 

 

 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BUCS D’ASSAIG 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb allò disposat per l’article 41 del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic 
prestació del servei de Bucs d’Assaig. 

 

Article 2. Concepte 

1. Els preus públics regulats en aquesta proposta constitueixen prestacions patrimonials 
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que sol.licitin la prestació del servei de 
Bucs d’Assaig o bé el lloguer del material que conforma el servei. 

2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic cessés en la prestació del 
servei l’empresa de caire privat que actualment concorre en la realització d’activitats 
similars a les que es desenvolupen a les intal.lacions municipals, el preu públic es 
transformarà en taxa. 

3. Quan els preus públics per la prestació del servei de bucs d’assaig a les instal.lacions 
municipals hagin de transformar-se en taxa per la causa prevista en el punt 2, no serà 
precís realitzar la modificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General 
Tributària, sempre que el subjete passiu i la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i 
l’import del preu públic al que substitueix. 

4. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la 
taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre 
que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general. 

 

Article 3. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta proposta les persones 
o entitats que sol.licitin o es beneficiin de la prestació de serveis o realització d’activitats a 
què es refereix l’article 1. 

 

Article 4. Quantia 

1. La quantia del preu públic serà fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, per 
cada un dels diferents serveis o activitats. 

2. La tarifa del preu públic del servei dels bucs d’assaig serà la seguent: 

Els preus públics que es preveu establir per la cessió dels bucs són: 

 2 hores setmanals seran 40€ mensuals (5€ preu/hora) 

 3 hores setmanals seran 48€ mensuals (4€ preu/hora) 

 4 hores setmanals seran 56€ mensuals (3,5€ preu/hora) 

 5 hores setmanals seran 60€ mensuals (3€ preu/hora) 

 6 hores setmanals seran 72€ mensuals (3€ preu/hora) 



 7 hores setmanals seran 70€ mensuals (2,5€ preu/hora) 

3. Resta exempt d’aquestes tarifes el servei dels bucs d’assaig que es realitzi durant 
l’obertura ordinària de l’Espai Jove l’Escorxador. 

4.  El servei dels bucs d’assaig implica l’abonament de 50€ en concepte de fiança. 

5. Usos externs als bucs del bakline 5€/hora (també caldrà una bestreta de 100€ que serà 
retornada un cop finalitzada l’activitat i supervisat el material). Podran fer ús del servei les 
associacions juvenils donades d’alta al registre de l’Ajuntament. En el cas que 
l’associació juvenil formi part de la federació d’entitats juvenils de la Descoordinadora, 
que cogestiona l’Espai Jove l’Escorxador, restarà exempt d’aquesta taxa. 

6. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta proposta neix des que 
l’Ajuntament rep el conveni d’adhesió signat per l’usuari o representant legal. Les baixes 
s’hauran de comunicar per escrit. 

 

Cinquè.- Bonificacions: 
 
No es concedirà cap exempció a aquest preu públic. 
 
 
Sisè.- Administració i cobrança 
 
El pagament del present preu públic s’efectuarà per ingrés a qualsevol de les entitats 
bancàries que assenyali l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 


