ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1r.

Disposicions Generals

1. En ús de les facultats concedides per l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora

d’Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la present Ordenança Fiscal General, reguladora dels Preus Públics Municipals.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest Municipi dels
preus públics, segons el que estableix el Capítol VI, del Títol I, als articles 41 a 47,
ambdós inclosos, de l’esmentat Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Article 2n. Concepte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per
la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència municipal quan
es donin les següents circumstàncies:
1. Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal:
a) Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida privada o
social del sol·licitant.
2. Que sigui susceptible de prestar-se o realitzar-se pel sector privat estigui o no establerta la
reserva a favor del sector públic, segons la normativa vigent.

Article 3r.

Obligats de pagament

Estaran obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels
quals s’hagin de satisfer els preus públics.

Article 4t.

Quantia dels Preus Públics

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. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Entitat 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. Les tarifes dels preus públics aprovades es detallaran en annexos a aquesta ordenança
fiscal.

Article 5è.

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 corresponent.

Article 6è.

Publicitat dels preus públics

Els preus públics començaran a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicaran al tauler d’edictes electrònic
d’aquesta corporació .

Article 7è.

Cobrament dels Preus Públics

L’Ajuntament podrà preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o dipòsit previ, total o parcial,
del preu a satisfer, que podrà ser simultani amb l’exigència de fiança per a respondre dels danys
i perjudicis que es prevegi que puguin causar-se amb motiu dels serveis, activitats, ús o
utilització.
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Article 8è.

Liquidació

1. L’Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació, ingrés directe,

o per remeses de rebuts a passar al cobrament per via domiciliació bancària.
2. Quan es tracti de prestació de serveis municipals de tracte successiu, el cobrament de les
quotes successives serà objecte de padró.
3. Els preus públics s’exigiran d’acord amb el procediment previst per fer efectius els deutes de

caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.

Vigència i data d’aprovació
En tot allò no regulat explícitament, s’atendrà a les Disposicions Legals vigents.
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple extraordinari en sessió celebrada el 27 d’octubre de
2016, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.

Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de
2016, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre 022016019002, al tauler d’edictes
electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 4 de novembre de 2016.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de
desembre de 2016, amb número de registre 022016022404.
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