ORDENANÇA FISCAL 3.2.- ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'INTERÈS CULTURAL O SOCIAL.
Article 1.- Objecte
La present ordenança té com a objecte regular amb caràcter general l'establiment, fixació,
modificació, administració i cobrament dels preus públics d'aquesta entitat Local per la
prestació de serveis o la realització d'activitats d’interès cultural, esportiu o social, que no
estiguin regulats per una ordenança específica.
Els preus públics establerts en la present ordenança seran aplicables a totes les instal·lacions
municipals així com per la prestació de serveis i organització d'activitats que es facin fora de les
mateixes o en les seves oficines centrals administratives.
Així mateix, seran aplicables als serveis prestats i activitats que es facin en instal·lacions
municipals gestionades de forma indirecta per entitats privades, sense perjuí que aquestes, en
els termes que s'estableixin en els plecs que hagin de regir la gestió del servei, puguin aplicarse altres preus diferents, proposats per les dites entitats, i aprovats per l'òrgan municipal
competent.
Article 2.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 41 a 48 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este
Ajuntament podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats
que tinguin com a finalitat el desenvolupament i promoció de la cultura, la formació i l'esport
en l'àmbit d'este municipi, així com qualsevol altres activitats o servicis amb fins socials o
d’interès general.
Article 3.- Procediment per a l'establiment, modificació i fixació dels preus públics.
a)De conformitat amb el que estableix l'article 47 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, l'establiment,
modificació i fixació dels preus públics s’efectuarà per la Junta de Govern Local.
b) Els acords d'establiment i fixació dels preus públics contindran el servei o activitat a què es
refereixen , els supòsit de fet dels que neixi l'obligació de pagament i les contraprestacions
pecuniàries exigibles per cada acte o fet singularitzat, així com els aspectes singulars que es
considerin necessaris.
c) Els acords d'establiment, modificació i fixació dels preus públics, una vegada adoptats per la
Junta de Govern Local s'exposaran al públic en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí
Oficial de la Província.
d) El procediment per a l'adopció dels acords a què es refereixen els apartats anteriors serà
tramitat per la regidoria corresponent i haurà de contenir com a mínim:
1.- Proposta d'establiment, fixació o modificació del preu públic formulada pel departament
que promogui el servei o activitat, havent de fer constar:

a) Explicació del servei o activitat que es va a prestar indicant els dies i hores en què
s'impartiran, persones a qui va dirigit, nombre aproximat de persones que hi acudiran.
b) informe d'intervenció en què es justifiqui el grau de cobertura financera dels respectius
costos econòmics.
Article 4.- Quantia
1.- Els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat
realitzada, havent de tenir en compte per a la determinació d'aquell els costos directes i un
vint per cent dels mateixos en concepte de costos indirectes.
2.- No obstant això, es podran fixar preus públics inferiors als paràmetres assenyalats en
l'apartat anterior, quan s’apreciï l'existència de circumstància especial o raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic.
Article 5.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics ací contemplats els que sol·licitin els serveis o
activitats pels quals han de satisfer-se els preus públics.
Article 6.- Administració i cobrament
L'administració i cobrament dels preus públics es realitzarà per la pròpia corporació, que podrà
establir normes concretes per a la gestió dels mateixos en els acords singularitzats de fixació
dels preus públics.
Article 7.- Meritació
En atenció a la naturalesa de l'activitat de què es tracti, l'obligació de pagament del preu públic
neix des del moment de formalització de la inscripció, reserva de la instal·lació, entrada en el
recinte esportiu, prestació del servei o realització de l'activitat.
Article 8.- Lloc de pagament
El pagament dels preus públics s’efectuarà, amb caràcter general, simultàniament a la recepció
de l'activitat o servei o en el moment que es formalitzi la corresponent inscripció o reserva, en
el local on es realitzen els mateixos; llevat que en l'acord d'establiment es fixés una altra cosa.
El pagament es realitzarà en la forma que s’acordi per a cada activitat i la corporació expedirà
l'oportuna carta de pagament o un altre document acreditatiu de l'ingrés.
Article 9.- Cobrament per mitjà de procediment de constrenyiment
De conformitat amb el que estableixen els articles 2.2 i 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, els
deutes pels preus públics establerts per la present ordenança en defecte de pagament
voluntari,

constrenyiment.
Diligència d’aprovació: Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de la Corporació el dia 18
d’abril de 2012 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPT de 9 de juny de 2012.

