Ordenança Fiscal núm. 12
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1
Naturalesa de l'ordenança
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, l'Ajuntament
estableix la present Ordenança general de preus públics, que conté les normes
comuns, tant substantives com processals, que cal considerar, a tots els efectes, parts
integrants de les Ordenances reguladores de cada preu públic, en tot allò que
aquestes no regulin expressament.
2. Les Ordenances particulars dels diferents preus públics només contindran els
elements indispensables per a la fixació de la quantia corresponent, així com aquells
criteris específics de gestió que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de
l'aprofitament o del servei de que es tracti, essent la present Ordenança general, per
tant, directament aplicable en la resta d'aspectes.
Article 2
Concepte
D'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 39/1988, tenen consideració de preus
públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per:
A) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal.
B) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en
l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de
serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la
normativa vigent.
Article 3
Obligats al pagament
1. Estan solidàriament obligats al pagament :
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la
prestació del servei.
b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici
particular, o utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics,
encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o
prestació.
2. No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament

i per tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana, o la defensa
nacional.
3. El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització
de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
4. Quan per raons no imputables a l'obligat al pagament del preu públic no es realitzi
l'activitat, no es produeixi la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic o no es presti el servei, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Article 4
Quantia
1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats cobrirà
el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. L'import dels preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic es fixarà prenent com a valor de referència el valor de mercat
corresponent o el de la utilitat derivada d'aquells.
3. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus per sota dels límits fixats en els dos apartats
anteriors.
Article 5
Indemnitzacions
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels desperfectes.
L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 6
Naixement de l'obligació de pagament
1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la
pràctica de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o
l'aprofitament especial.
2. També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.
3. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Article 7
Períodes de pagament

1. Quan es tracta d'una liquidació singular, o de la primera liquidació corresponent a
l'alta en el registre respectiu, el pagament s'haurà de fer en els terminis següents:
a) Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació
fins el dia 5 del mes següent, o l'immediat hàbil posterior.
b) Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
notificació fins el dia 20 del mes següent, o l'immediat hàbil posterior.
2. Quan es tracta de preus públics de venciment periòdic, les quotes corresponents als
exercicis successius a l'alta s'hauran de satisfer en el període que determini
l'Ajuntament; aquest període serà divulgat per a general coneixement i no serà inferior
a dos mesos naturals.
3. Un cop transcorreguts els períodes de pagament voluntari establerts per a cadascun
dels diferents preus públics sense haver-se acreditat el pagament de la quota
liquidada, es podrà exigir el deute pel procediment de constrenyiment.
Article 8
Procediment de recaptació
1. La recaptació dels preus públics es realitzarà:
a) En període voluntari, o
b) En període executiu.
2. El procediment recaptatori només es suspendrà per les raons i en els casos
expressament previstos en la Llei.
3. El pagament es podrà fer en metàl·lic, xec nominatiu a favor de l'Ajuntament, o per
altres mitjans que pogués autoritzar l'òrgan gestor de la Recaptació.
4. Es podrà fer el pagament a la Caixa Municipal, o en entitats col·laboradores
autoritzades.
5. Quan la comunicació del període de cobrament es realitzi de manera col·lectiva, es
procedirà a la publicació dels corresponents edictes en el butlletí oficial de la província
i en els locals municipals destinats als efectes. igualment, aquests edictes es podran
publicar a través dels mitjans de comunicació que es considerin oportuns. si es tracta
de rebuts d'organismes autònoms, els edictes es publicaran en el butlletí oficial de la
província i en els locals del corresponent organisme.
6. L'anunci de cobrança haurà de contenir, com a mínim:
a) El termini d'ingrés.
b) La modalitat d'ingrés a que és refereix l'apartat tercer d'aquest mateix article.
c) El lloc, dia i hora per a poder efectuar l'ingrés.
d) L'advertiment de que, finalitzat el termini voluntari d’ingrés, el deute serà exigit pel
procediment d'apressament i s'acreditaran els corresponents interessos de demora,
recàrrec d'apressament i, si fos el cas, les costes que es produeixin.

7. L'anunci de cobrament podrà substituir-se per notificacions individuals.
Article 9
Domiciliació en Entitats de dipòsit
1. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes dels preus
públics en comptes oberts en entitats de dipòsit. Per tal de fer-ho efectiu, hauran de
dirigir-se a l'òrgan recaptatori amb dos mesos d'antelació a l'inici del període de
cobrament. En cas contrari, sortirà efecte a partir del següent període.
2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa per temps
indefinit fins que el propi interessat no les anul·li, o bé que l'Entitat de dipòsit la rebutgí
o la pròpia administració recaptatòria disposi expressament la seva invalidesa per
motius justificats.
Article 10
Gestió dels preus públics
1. L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades
que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o
d'aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions provisionals per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Un cop verificades les dades reals, es procedirà a la regularització pertinent.
3. L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial 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 11
Recàrrec de constrenyiment i interessos de demora
1. Quan els preus públics no s'hagin satisfet en els períodes de pagament voluntari a
què es refereixen els apartats 1 i 2 de l'article 4, s'acreditarà el recàrrec de
constrenyiment del 20 per cent i dels interessos de demora.
2. Els interessos de demora es computaran en base al tipus d'interès legal vigent al
llarg del període de demora.
3. Quan el pagament es faci abans que es dicti la providència de constrenyiment el
recàrrec exigible serà del 10 per cent i no s'exigiran interessos de demora.
Article 12
Establiment i fixació dels preus públics
1. Amb caràcter general, els preus públics s'establiran pel Ple de l'Ajuntament, qui
aprovarà la corresponent Ordenança reguladora.

2. Les Ordenances a les quals es refereix l'apartat anterior contindran els elements
necessaris per a la determinació de les tarifes corresponents, i restaran subjectes, en
quant al procediment de la seva tramitació, al que disposen els articles 17 a 19 de la
Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals.
3. Tanmateix, el Ple en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2002, va delegar en la
Comissió de Govern, l'establiment o modificació dels preus públics per prestació de
serveis o realització d'activitats administratives de competència local quan concorreixin
les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o realitzades
pel sector privat.
4. A l'expedient haurà de constar la memòria econòmico-financera justificativa del cost
del servei o de l'activitat realitzada, si es tracta de preus públics per prestació de
serveis.
5. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic, s'acreditarà a l'expedient la referència al valor de mercat, o la utilitat
estimada d'aquells.
6. Quan hi hagi raons socials benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos apartats
anteriors. Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica
d’activitats, cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per
a la cobertura de la diferència resultant, si existia.
7. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades, inclosa la falta de capacitat
econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l’aprofitament, l’època o el
moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del
servei o l’aprofitament.
Article 13
Repercussió de l’IVA
1. No procedirà efectuar repercussió de l’Impost sobre el valor afegit a les liquidacions
de preus públics que es practiquin per la utilització privativa o aprofitament especial de
béns de domini públic local.
2. En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis,
procedirà repercutir l’IVA quan aquests serveis no siguin de mínima entitat.
Article 14
Recursos administratius
1. Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels preus públics es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el corresponent
acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació del seu contingut.

2. Contra la desestimació del recurs al qual es refereix el punt anterior, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
3. L’acció administrativa per al cobrament del deute no s’aturarà si no es presta
garantia suficient que cobreixi el deute més els interessos legals que es puguin
generar durant el període de
suspensió.
4. La suficiència de la garantia serà valorada per la intervenció municipal.
Article 15
Normes de gestió
1. Els preus públics que puguin correspondre a la “Compañía Telefónica Nacional de
España” se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de
conformitat amb la disposició addicional 8a. De la Llei 39/1988, en relació amb la Llei
15/1987, de 30 de juliol.
2. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials de
vol, sòl o subsòl de les vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, el seu
import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per cent dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment les esmentades empreses en el
terme municipal.
3. El pagament del preu esmentat en l’apartat precedent s’entén compatible amb
l’exigibilitat d’altres taxes o preus públics per la prestació de serveis.
Article 16
Inexigibilitat dels preus públics
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents:
A) Abastament d'aigua 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 pre-escolar i educació general bàsica.
Article 17
Data d’aprovació i vigència.
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat a 14 de
novembre de 1996 començarà a regir el dia 1r de gener de 1997 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

