Ajuntament d’Arenys de Munt

Ordenança Fiscal núm. 20
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Art. 1. Fonament i Naturalesa
1. D’acord amb allò que disposa l’article 117, en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol,
aquest Ajuntament estableix la present Ordenança reguladora dels preus públics, que conté les
normes comunes, tant substantives com processals, aplicables a tots els preus públics que aquest
Ajuntament té establerts o que acordi establir en un futur.
Art. 2. Concepte
D’acord amb allò que preveu l’article 41 de la Llei 39/1988, tenen la consideració de preus públics les
contraprestacions pecuniàries per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies següents:
1. que no sigui de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests efectes no es
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
- quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
- quan els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
2. que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no estigui establerta la reserva a favor
del sector públic segons la normativa vigent.
Art. 3. Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o activitats pels
quals s’hagin de satisfer preus públics.
Art. 4. Quantia dels preus públics
1. L’import del preus públics 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’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior. En aquests
casos s’hauran de consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant si aquesta existia.
3. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’anterior apartat, inclosa la falta de
capacitat econòmica; a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei o
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització, l’època o moment en que es produeix,
etc), es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
Art. 5. Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’iniciï la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
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Art. 6. Establiment i fixació
1.

Amb caràcter general l’establiment i la modificació dels preus públics correspon al Ple sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb
l’article 26.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

2.

L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts
per l’Ajuntament, corresponent als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els
preus no cobreixin el cost. Aquesta atribució podrà fer-se, en els mateixos termes, respecte als
consorcis si no hi ha una indicació diferent en els seus estatuts. En ambdós supòsits els
organismes i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una copia de la proposta i de l’estat
econòmic d’on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei.

Art. 7. Gestió
1.

L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del preu públic.

2.

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei o activitat administrativa no es
presti o practiqui, es retornarà l’import del preu públic.

1.

El pagament del preu s’haurà d’acreditar amb el lliurament del resultat de l’activitat o serveis o
l’autorització corresponent, llevat que es disposi el contrari.

2.

L’administració municipal pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes
vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.

3.

Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’Administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.

4.

Des del dia següent a la conclusió del període voluntari de cobrament, l’Ajuntament podrà exigir
les quantitats que es deuen per la via de constrenyiment.

Disposició addicional. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a ...................... començarà a regir el
dia 1r. de gener de l’any 2002 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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