AJUNTAMENT DE BALSARENY

Ordenança Fiscal nº30

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
1. OBJECTE I DEFINICIONS
Article 1.
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI
del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i ,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril i, en allò que no preveuen els textos
anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2.
1. Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfaran per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal
quan hi concorrin les dues circumstàncies següents:
a) Que els preus públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció
voluntària. 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 béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.

b) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del
sector públic de conformitat amb la normativa vigent.
2. No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
-

Abastament d’aigua a fonts públiques
Enllumenat de vies públiques
Protecció civil
Vigilància pública en general
Neteja de la via pública
Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica.

2. OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3.
Estaran obligades al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques, així
com aquelles entitats sense personalitat jurídica que constitueixen una unitat econòmica o
un patrimoni separat, com ara comunitats de béns o herències jacents que realitzen l’objecte
del preu.
Estan solidàriament obligats al pagament els que es beneficiïn de serveis o activitats pels
quals cal satisfer preus públics.
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Article 4.
El pagament de preus públics per serveis no autoritzats prèviament o que ultrapassessin els
límits de l’autorització no comporta la legalització de les prestacions no autoritzades i és
compatible amb la suspensió de la prestació dels servei i amb les sancions o altres mesures
que corresponguin.
3. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Article 5.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de
l’activitat.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei encara que no hagi estat autoritzat.
4. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 6.
1. L’establiment dels preus públics correspon al Ple. Les modificacions posteriors
corresponen a la Junta de Govern Local.
2. Correspon als Organismes Autònoms la fixació dels preus públics corresponents als
serveis a càrrec dels mateixos, sempre que en cobreixin el cost i així ho prevegin els seus
Estatuts. En aquests casos, els Organismes Autònoms han de trametre a l’Ajuntament , amb
caràcter previ a l’aprovació, una còpia de la proposta i de l’estat econòmic del qual es
desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei.

5. QUANTIA
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o
l’activitat practicada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’article anterior. En
aquests casos hauran de consignar-se en el pressupost municipal les dotacions oportunes
per cobrir la diferència resultant, si existeix.
3. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta
de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix
servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
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6. 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 per estimació, partint
de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients. Un cop verificades les dades
reals, es procedirà a la regularització pertinent.
3. L’Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei 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 deutes acreditats.
Article 7.
1. L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
2. Quan per causes que no són imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 8.
El cobrament del preu es farà mitjançant autoliquidació, en el moment de la sol·licitud.
Article 9. Període de pagament.
1. Quan es tracti 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 coneixement general i no serà inferior a dos mesos
naturals.
Si hom no hagués establert explícitament, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural.
2. En tot cas, l’alcalde podrà modificar qualsevol dels terminis sempre que les necessitats
del serveis així ho aconsellin i els nou terminis establerts no siguin inferiors a 2 mesos.
3. Un cop transcorreguts els períodes de pagament voluntari establerts per cadascun dels
diferents preus públics, sense haver-se acreditat el pagament de la quota líquida, es
procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment.
Article 10. Recàrrec de constrenyiment i interessos de demora.
1. Quan els preus públics no s’hagin satisfet en el període de pagament en voluntària es
meritarà el recàrrec que es detalla a continuació i els interessos de demora.
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S’aplicarà el recàrrec executiu del 5 per 100 de l’import del deute no ingressat quan es
satisfaci aquest abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment.
S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per 100 quan es satisfaci el deute una
vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l?article 62.5 de la
Llei general tributària.
S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 per cent quan es satisfaci el deute
passat el termini posterior.
2. No s’exigiran interessos de demora amb el recàrrec executiu i el recàrrec de
constrenyiment reduït.
DISPOSICIONS FINALS I VIGÈNCIA
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 8 de novembre de 2007,
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
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ANNEX DE TARIFES
A) CULTURA
Concepte
1. Venda de samarretes i altres objectes similars

Tipus
A
B

Import
10,00 €
12,00 €

2. Entrades de teatre, música, dansa i similars

A
B
C
D
E
F

5,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €

3. Venda de llibres, CD, DVD i similars

A
B
C
D

5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €

4. Assistència a cursos, seminaris, exposicions, conferències o similars

A
B
C
D
E

5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

5. Entrades programació estable

A
B

5,00 €
7,00 €

A
B
C
D
E

3,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €

2. Participació en àpats populars o activitats similars

A
B
C
D
E

10,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

3. Participació en curses, activitats lúdiques o similars

A
B
C

3,00 €
5,00 €
10,00 €

4. Venda de begudes en actes populars

A
B
C
D
E

1,00 €
2,00 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €

B) ACTIVITATS LÚDIQUES O DE LLEURE
1. Entrades de balls o concerts populars
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C) PUBLICITAT:
- Inserció d’anuncis publicitaris en programes d’actes lúdics - culturals o similars:
Tipus
A
B
C
D
E
F

Import
100,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €

La qualificació del tipus a que fan referència els apartats anteriors s’establirà per la Junta de
Govern Local.
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