ORDENANÇA NÚM. 12
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament
estableix l’Ordenança reguladora dels preus públics municipals per la prestació de serveis
o la realització d’activitats de la seva competència.
Article 2. Objecte
Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics que pot
establir l’Ajuntament i , per tant, regula l’establiment, la fixació i la gestió dels preus
públics que regeixen el Títol I, Capítol VI del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i altres normes concordants sobre hisendes locals.
Article 3. Concepte
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que s’han de
satisfer per la prestació de serveis o lla realització d’activitats efectuades en règim de dret
públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de
sol·licitud voluntària per part dels administrats i sempre que no concorri cap de les
circumstàncies especificades en la lletra b) de l’Article 20.1 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals.
Article 4. No subjecció
No podran exigir-se preus públics pels serveis i les activitats que tot seguit es detallen:
a) Subministrament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Article 5. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s’hagi
de satisfer el preu públic.
En els casos de menors d’edat, són responsables del pagament els pares, tutors o altres
persones legalment responsables.
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Article 6.
No estaran obligades al pagament de preus públics les Administracions Públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
Article 7.
El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuats i no prèviament autoritzats,
no comporta la seva legalització i és compatible amb la suspensió de la prestació del
servei amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 8. Quantia.
1. L'import dels preus públics, ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o
l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior.
En aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes
per a la cobertura de la diferència resultant, si existís.
3. La quantia del preu públic serà la que es fixa en les tarifes contingudes en l’annex, per
a cada un dels diferents serveis o activitats que es realitzen.
Article 9. Règim autoliquidació.
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
Article 10. Naixement de l’obligació i pagament.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o de la
realització de l’activitat en els períodes de venciment que s’assenyalen als diferents
apartats de l’annex de tarifes.
2. Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic el servei o
l’activitat no es presti o no es desenvolupi es retornarà l’import satisfet.
Article 11. Establiment i fixació dels preus públics.
1.
L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple de la Corporació sens
perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb
l'article 22.2 q) de la Llei 7/1985,del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
2. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s’haurà de repercutir quan procedeixi.
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Article 12 Publicitat
L’acord d’establiment o modificació dels Preus Públics es publicarà all Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis i als llocs de costum, per a general coneixement i a l’objecte
que els interessats puguin formular les reclamacions o suggeriments que considerin
procedents.
Article 13. Vigència dels Preus Públics
Els Preus Públics seran vigents a partir de la data en què s’acordi la fixació o modificació
de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament es determini una altra data.
Article 14. Normes de gestió
L'Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per a conèixer el grau real d’utilització del servei i pot, així
mateix,fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
Article 15.
L'Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el
pagament dels preus acreditats.
Article 16 Cobrament
Es podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del preu públic. Per al pagament
del preu públics de tracte successiu, l’ajuntament podrà establir períodes de venciment
de recaptació per padró.
Quan els preus no se satisfacin en el venciment que els correspon, l’Administració
municipal podrà exigir, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els interessos de
demora. Per a la recaptació dels preus públics, l’Administració municipal ostenta les
prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i actua de conformitat amb
els procediments administratius corresponents.
Article 17.
Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de
constrenyiment.
El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament voluntari.
Disposició final.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en cessió
celebrada el 29 d’octubre de 1.998 i definitivament el 12 de desembre de 1.998. La
darrera modificació ha estat aprovada pel Ple Municipal de 2 de novembre de 2011 i
regirà a partir del dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
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