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Article 1.- Fonament i naturalesa
1. 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, la gestió i el cobrament
dels preus públics en el marc del capítol VI del títol I de 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
(RDLRHL), i de les altres normes concordants sobre hisendes locals.
2. Són preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació
de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se
també eventualment aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud
voluntària per part dels administrats.
3. L'establiment, la modificació i la fixació dels preus públics resta atribuïda a la Junta de
Govern Local, en el marc dels articles 47 del RDLRHL i 22 (apartats 2q) i 4) de la Llei
7/1985, del 2 d’abril (LRBRL).
4. L’anterior delegació s’entendrà tàcitament avocada pel Ple de la Corporació de forma
puntual, per un actes específics i individualitzats, per la simple adopció dels acords
d’establiment, modificació o fixació de preus per part del citat òrgan.
En cap cas, l’ús de la facultat avocatòria suposarà la revocació de la delegació conferida en
aquest article amb caràcter general.
Article 2n.: Concepte i fet imposable
1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions que es satisfacin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència municipal
quan es donin les següents circumstàncies:
A)

Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal:



que no vingui imposada per llei
que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida
privada o social del sol·licitant.

Que es presti o realitzi pel sector privat i estigui o no establerta la reserva a favor del
sector públic, segons la normativa vigent.
B)

2.- No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:




Abastament d’aigües a fonts públiques
Enllumenat vies públiques
Vigilància pública en general
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Protecció civil
Neteja de la via pública
Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria

Article 3.- Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament del preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus públics
Article 4.- Quantia dels preus
1.- L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats haurà de
cobrir com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
2.- De conformitat amb el RDLRHL, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels
límits previstos als apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
3.- La dotació pressupostària de cobertura es realitzarà sempre dintre del mateix exercici;
no obstant, podrà no realitzar-se simultàniament a la fixació dels preus públics, quan
concorrin les següents circumstancies:


Que els preus públics a fixar es trobin dins el llindar que preveu l’apartat 2 de l’article
6.



Que l’òrgan competent assumeixi un compromís d’inclusió de la dotació dintre
l’exercici pressupostari vigent, justificant objectivament la possibilitat de la seva
materialització.

4.- Els preus públics establerts per a cada fet imposable conceptuat, es relacionen a títol
no exhaustiu, a la Disposició addicional única d’aquesta Ordenança.
Article 5.- Naixement de l’obligació
1.L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
2.Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, aquest no
es porti a terme, es procedirà a la devolució de l’import.
Article 6.- Fixació dels preus públics
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1. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una
memòria o estudi econòmic-financer que en justificarà la quantia, el grau de cobertura
financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització
de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s’hagin pres com a
referència.
2. Quan es tracti de preus públics amb una incidència pressupostaria anual
quantitativament inferior a l’1% dels recursos ordinaris de l’exercici, podrà elaborar-se un
estudi econòmic-financer bàsic (simplificat); aquesta memòria o estudi es confeccionarà
com a document independent o bé formant part integrant del text de l’acord o resolució
aprovatòria dels preus.
Article 7.- Publicitat dels preus públics
Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es publicaran en el
tauler oficial d’edictes, complementàriament estaran a disposició dels usuaris/es en la
recepció dels centres o llocs on es presti el servei.
L’Ajuntament publicarà regularment de forma actualitzada els preus públics vigents al web
municipal.
Article 8.- Cobrament dels preus públics
L’òrgan o organisme delegat podrà preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o dipòsit
previ, total o parcial, del preu a satisfer.
Article 9.- Liquidació
1. Els preus públics es liquidaran de forma preferent en règim d’autoliquidació i ingrés,
sense perjudici de les altres formes liquidatòries previstes a la normativa tributària.
2. Els preus públics s’exigiran d’acord amb el procediment previst per a fer efectius els
deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.
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Disposició addicional única
1. S’estableixen els preus públics que s’especifiquen als punts següents, no obstant
l’òrgan competent previst a l’article 1 d’aquesta Ordenança podrà establir altres diferents
complementaris o substitutius d’aquests.
2. Preus públics de tipus A (PPDT-A) que sí cobreixen el cost de les prestacions
realitzades mitjanant els serveis o activitats municipals.
EPIGRAF

A.01.00
A.02.00
A.03.00
A.04.00

CONCEPTE DE PREU PÚBLIC

IMPORT

PPDT-A de cursos, tallers, seminaris i similars no
subjectes a l’IVA.
PPDT-A de cursos, tallers, seminaris i similars
amb subjecció a l’IVA.
PPDT-A d’altres serveis o activitats amb PPDT-A
no subjectes a l’IVA.
PPDT-A d’altres serveis o activitats amb PPDT-A
amb subjecció a l’IVA.

Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte

3. Preus públics de tipus B (PPDT-B) que no cobreixen el cost de les prestacions a
l’empara de l’article l’article 44.2 de la RDLRHL.
EPIGRAF

B.01.00
B.02.00
B.03.00
B.04.00

CONCEPTE DE PREU PÚBLIC

IMPORT

PPDT-B de cursos, tallers, seminaris i similars no
subjectes a l’IVA.
PPDT-B de cursos, tallers, seminaris i similars
amb subjecció a l’IVA.
PPDT-B d’altres serveis o activitats amb PPDT-B
no subjectes a l’IVA.
PPDT-B d’altres serveis o activitats amb PPDT-B
amb subjecció a l’IVA.

Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte

4. Respecte dels apartats 2 i 3 anteriors, la determinació dels subconceptes concrets i la
fixació dels preus dels esmentats subconceptes correspon a la Junta de Govern Local
(JGL) i en cas d’urgència a l’Alcaldia, en aquest últim supòsit serà necessària la ratificació
per la JGL en un termini màxim de dos mesos.
Disposició final
En tot allò no regulat explícitament s’atendrà a les ordenances fiscals generals
reguladores i disposicions legals vigents.
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació definitiva
publicada en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà
fins que n’esdevinguin la modificació o la derogació expresses.
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Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del dia vint-i-nou de maig de dos mil vuit i ha quedat definitivament aprovada en data 25
de juliol de dos mil vuit, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
EXPEDIENT E: 2020_1910 REDACCIÓ ACTUALITZADA A LA REVISIÓ 0/2021.
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