REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa.
1. La present reglamentació s’estableix a l’empar del que disposen els articles 5 B-b i 5 D-c
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 6.1 i 8.1.b) de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 20 a 27 i 58 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en la seva nova redacció
donada per l’article 66 de la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest municipi dels
preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 48, ambdós inclosos, i 58 i 117 de
l’esmentada Llei 39/88.
Article 2. Concepte.
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la
prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de competència municipal sempre
que es produeixin les dues circumstàncies següents, conjuntament:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de
recepció voluntària per als administrats.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestats o efectuats pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor
del sector públic segons la normativa vigent.
Article 3. 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. No obstant això, es faculta a l’Alcalde per exigir el dipòsit previ per
a tots els preus públics, que podrà simultaniejar-se amb l’exigència de fiança per a
respondre dels danys i perjudicis que es prevegi puguin ocasionar-se amb motiu dels
serveis, activitats, usos o utilitzacions.
Article 4. Obligats al pagament.
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics qui utilitzi els serveis o
activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara que no hagin demanat la
corresponent concessió, llicència o autorització.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització de les concessions o
prestacions, essent compatible amb la suspensió de la llicència o autorització si no
s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
Article 5. Quantia dels Preus Públics.
1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats haurà de
cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat
realitzada.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el
pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.

3. Les quantitats dels preus públics regulats en aquesta reglamentació seran les que es fixen
en la tarifa que conté el seu annex.
Article 6. Incidència de l’IVA.
1. En la determinació de la quantia del preu no s’hi inclourà l’impost sobre el Valor Afegit, que
necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi, en virtut d’allò disposat a la llei
37/1992 de l’IVA, i disposicions reglamentàries.
Article 7. Normes de gestió.
1. L’Ajuntament pot exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real
d’utilització del servei i pot, tanmateix, fer les comprovacions oportunes.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic o l’activitat
administrativa no es porti a terme, procedirà la devolució de l’import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan o ens que
tingui atribuïda la fixació i modificació, llevat que el Ple disposi altra cosa.
4. Els deutes per preus públics s’exigiran en qualsevol cas, d’acord amb el procediment
previst per a fer efectius els deutes de caràcter tributari, incloent el procediment de
constrenyiment.
Article 8. Memòria econòmic – financera.
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria
econòmic – financera que 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.
Article 9. Competències.
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest terme
municipal.
2. S’atribueix la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple, amb
excepció dels que no cobreixin el seu cost:
a) Als organismes autònoms municipals, respecte dels serveis o activitats, la
competència dels quals tinguin prèviament atribuïda.
b) A la Comissió de Govern, per a la resta dels casos.
3. En el cas de serveis municipals que, per delegació de l’Ajuntament, siguin prestats per un
altre ens supramunicipal, correspondrà a aquest l’establiment, fixació i modificació dels
preus públics.
4. Es faculta a l’Alcalde per exigir el dipòsit previ per a tots els preus públics, que podrà
simultaniejar-se amb l’exigència de fiança per a respondre dels danys i perjudicis que es
prevegi puguin ocasionar-se amb motiu dels serveis, activitats, usos o utilitzacions.
Article 10. Vigència dels preus públics.
Els preus públics establerts pel Ple seran vigents a partir de l’endemà de la data en que s’acordi la
fixació o modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament determini una altra
data.

Article 11. Publicitat dels preus públics.
L’acord d’establiment o modificació dels preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, tauler d’anuncis i llocs de costum, per al general coneixement i a l’objecte que els
interessats puguin formular les reclamacions o recursos que es considerin procedents durant el
termini d’un mes.
Article 12. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de
Taxes i Preus Públics, la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes
estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, i demés
disposicions concordants.
Disposició final.
Aquesta reglamentació, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999 i continuarà vigent mentre no
s’aprovi la seva modificació o derogació.
Diligència.
Aquest Reglament fou aprovat provisionalment pel Ple el dia 6 d’octubre de 1998; exposat al
públic mitjançant edicte que es va inserir en el BOP núm. 140 de 3 de novembre de 1998 i en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

