Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.
Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovada per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, l'Ajuntament podrà establir i exigir
preus públics que es regularen pel que s'establix en els seus art. 41 a 47 i per la Llei
8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
Article 2.- Objecte.
La present ordenança té com a objecte regular amb
caràcter general l'establiment, fixació, administració i cobrament dels preus públics que
establisca l'ajuntament per la prestació de servicis públics o la realització d'activitat
administrativa en règim de dret publique i de competència local
Article 3.- Tramitació.
1. Tota proposta d'establiment, fixació o modificació de preus públics anirà
acompanyada d'una memòria econòmica-financera que almenys haurà de preveure els
aspectes següents:
a) Justificació de l'import dels preus que es proposen.
b) Grau de cobertura financera dels respectius costos econòmics.
c) Les previsions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del
preu subvencionat.
Article 4.- Quantia.
1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servici
prestat o de l'activitat realitzada, havent de tindre en compte per a la determinació
d'aquell els costos directes i indirectes, tant fixos com variables.
2. Quan hi haja raons socials benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho
aconsellen es podran fixar preus públics per davall del cost del servici o activitat. En
estos casos haurà de consignar-se en els pressupostos de l'entitat les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si ho haguera.
Article 5.-Concreció dels preus públics.
La concreció en l'establiment, modificació i determinació de tarifes dels preus
públics queda delegada en la Junta de Govern Local. Una vegada fixats hauran
d'exposar-se al públic abans del servici o actuació en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, immoble on es realitze l'activitat i en la pàgina web municipal .
Article 6.- Naixement de l'obligació
L'obligació del pagament naix des que s'inicia la prestació del servici o al
realització de l'activitat
Per al pagament del preu públic l'ajuntament podrà establir períodes de
venciment per mitjà del Reglament del mateix servici . Si no s'haguera establit
expressament ,, en el cas que es tracte de servicis de tracte successiu , el venciment
serà l'ultime dia del trimestre natural , en qualsevol altre supòsit si el cobrament s'ha de
realitzar per ingrés directe s'exigirà en règim d'autoliquidació .
Articule 7 .- Obligats al pagament.
Són obligats al pagament del preu públic qui es beneficie dels servicis o
activitats per les quals han de satisfer-se aquells.
Articule 8 .- Gestió dels preus públics
Als tres mesos del venciment . l'ajuntament podrà exigir les quantitats degudes
per via de constrenyiment. El procediment s'iniciarà amb la certificació de descobert i
la justificació de haver-se intentat el cobrament en cas en cas d'haver-se establit

períodes de venciment o per mitjà de justificació d'haver dut a terme el requeriment per
al mateix .
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
En allò no previst expressament en esta ordenança caldrà ajustar-se a què
disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD
Legislatiu 2/2004, la Llei General Tributària i la resta de normes que s'apliquen.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor en la data en què queden complits els
tràmits previstos en l'art17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovada per RD Legislatiu 2 2004/de 5 de març, romanent en vigor fins que no
s'acorde la seua modificació o derogació.
Aquesta ordenança va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de vint-i-huit
de setembre de dos mil dèsset, i publicada en el BOP nº 242 de 20 de desembre de
2017.

