AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICSi
Article 1. Fonament, objecte i àmbit d’aplicació
1. En ús de les facultats conferides per l’article 127 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, aprovat per Reial Decret
Legislatiu, de 5 de març, l’Ajuntament de Puigpelat podrà establir i exigir
preus públics, que es regularan per allò disposat als articles 41 a 47 de
l’esmentat Text Refós, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus
Públics i per allò preceptuat a aquesta Ordenança.
2. L’objecte de la present Ordenança General és desenvolupar la normativa
general i establir l’àmbit i el procediment d’exigència de preus públics al
municipi de Puigpelat, d’acord amb les disposicions que resulten d’aplicació.
Article 2. Concepte
1. Són preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats, de competència municipal i
en règim de Dret Públic per l’Ajuntament quan concorrin les dues
circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) Que se prestin o realitzin pel sector privat.
2. A l’efecte d’allò disposat a la lletra a) de l’apartat anterior, es considerarà que
existeix voluntarietat per part dels administrats quan concorrin les dues
circumstàncies següents:
a) Que la sol·licitud o recepció no vinguin imposades per disposicions legals
o reglamentàries.
b) Que els serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la
vida privada o social del sol·licitant o receptor.
Article 3. Quantia
1. Els preus públics es fixaran a un nivell que cobreixi com a mínim els costos
econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels
serveis o que resulti equivalent a la utilitat derivada dels mateixos.
2. Si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
ho aconsellin, podran assenyalar-se preus públics inferiors als criteris
previstos a l’apartat anterior, prèvia adopció de les previsions

pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del preu
subvencionat.
Si no existís dotació pressupostària, o aquesta fos insuficient, es tramitarà
davant el Ple el corresponent expedient de modificació de crèdits.
3. A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preu públic
s’estableixin se sumarà, en el seu cas, l’Impost sobre el Valor Afegit pel tipus
vigent en el moment de la meritació del mateix.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes s’especifiquen en l’annex d’aquesta Ordenança.
2. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen, si s’escau, l’impost sobre el valor afegit (IVA).
3. El pagament de preus públics per serveis efectuats i no autoritzats
prèviament, o que ultrapassin els límits de l’autorització, no comporta la
legalització de les prestacions no autoritzades i és compatible amb la
suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
4. Per raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu, o d’interès
públic, podran subscriure’s convenis de col·laboració amb entitats o
associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat el
desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en les que es fixin preus
públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos en l’annex d’aquesta
ordenança.
Article 4. Establiment, fixació, modificació i actualització
1. L’establiment o modificació dels preus públics locals d’aquest municipi
s’atribueix a la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament.
En la materialització o materialitzacions d’aquesta atribució és farà constar
expressament aquesta delegació.
2. Tota proposta d’establiment, fixació o modificació de la quantia de preus
públics haurà d’anar acompanyada d’una Memòria econòmic - financera que
justificarà l’import dels mateixos que es proposi i el grau de cobertura
financera dels costos corresponents.
3. La Junta de Govern Local és igualment l’òrgan competent per l’aprovació
dels convenis de col·laboració previstos a l’article 4.4 d’aquesta ordenança, i
per establiment o fixació de les quanties dels preus públics concernits per a
cada exercici a tenor dels acords, sempre i quan quedi constància en
l’expedient de l’existència de consignació suficient en els pressupostos
municipals per fer front a les dotacions oportunes per cobrir les diferencies
resultants respecte al cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme, si
n’hi ha.

Article 5. Procediment
L’establiment, fixació o modificació de la quantia dels preus públics haurà
d’efectuar-se d’acord amb el següent procediment.
a) Proposta d’acord de l’Alcaldia, que haurà d’anar acompanyada de la
Memòria econòmic - financera que se cita a l’article 4-2.
b) Informe de la Intervenció municipal.
c) Acord de la Junta de Govern Local.
d) Publicació de l’acord d’establiment o modificació de la quantia dels preus
públics al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
e) Entrada en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, llevat que l’acord de fixació del preu públic
prevegi un moment posterior.
Article 6. Proposta d’acord i memòria econòmic - financera
1. Les propostes d’establiment de preus públics hauran de contemplar com a
mínim els següents elements substantius:
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi.
b) Obligats al pagament.
c) Preu exigible.
d) Remissió expressa, en allò no previst, a la present Ordenança General de
Preus Públics.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
aconsellin fixar preus públics per sota del cost del servei o activitat per la
qual s’exigeixin, haurà de justificar-se la circumstància esmentada a la
proposta, així com l’existència de dotació pressupostària suficient que
acrediti la cobertura de la diferència resultant. Si hagués de tramitar-se
expedient de modificació de crèdits conforme l’article 3, no podran entrar en
vigor fins la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’Acord
d’aprovació definitiva de la modificació de crèdits que correspongui.
3. Les propostes d’establiment de nous preus públics hauran de motivar la
concurrència de les circumstàncies previstes a l’article 2, perquè és
determinant de l’aplicació del règim previst a la present Ordenança.
4. La Memòria econòmic - financera que necessàriament ha d’acompanyar tota
proposta de fixació o modificació de la quantia de preus públics haurà de
preveure, almenys, els següents aspectes:
a) Justificació dels preus proposats, i rendiment previst.
b) Justificació dels respectius costos econòmics.
c) Grau de cobertura financera.

d) Consignació pressupostària per a la cobertura del dèficit, quan es faci ús
de la facultat conferida a l’article 3 de la present Ordenança.
Article 7. Obligats al pagament
1. Són obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels
serveis o activitats pels quals hagin de satisfer-se.
2. A aquest efecte es consideraran beneficiaris i, en conseqüència, obligats al
pagament, els sol·licitants del servei o activitat per la qual s’exigeixen els
preus públics.
Article 8. Cobrament
1. L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment de la inscripció o de
formular la reserva de la instal·lació o de la pràctica de l’activitat o s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat que justifiqui la seva
exigència. L’obligació també neix en el moment d’utilitzar un servei públic
encara que no hagi estat autoritzat a utilitzar-lo.
El cobrament del preu total es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació, en
el moment de la sol·licitud.
2. Quan es tracti de prestació de serveis municipals de tracte successiu, el
cobrament de les quotes successives serà objecte de padró, dins del període
comprès entre 15 de gener i el 15 de març de cada any, llevat de l’exercici
en què es formuli la petició per primera vegada. En tot cas, l’alcaldia pot
modificar sempre que les necessitats del servei així ho aconsellin i que els
nous terminis establerts no siguin inferiors a dos mesos.
3. Els preus públics de meritació periòdica podran exigir-se mitjançant càrrec
en el compte bancari designat a l’efecte per l’obligat al pagament, un cop
formalitzada la sol·licitud de prestació corresponent que habiliti la seva
inclusió en el cens d’obligats al pagament.
4. És condició indispensable per poder gaudir de qualsevol de les prestacions
de serveis o de la pràctica d’activitats administratives de competència
municipal a què es refereixen els articles d’aquesta Ordenança que el
subjecte passiu no tingui deutes pendents de pagament en període executiu
amb la Hisenda municipal, llevat que aquests deutes pendents de pagament
en període executiu tinguin concedit, a la vegada, l’ajornament o
fraccionament.
5. L’Administració municipal pot suspendre, llevat que hi hagin 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 n’obstaculitzin les comprovacions o quan no
satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels
preus acreditats.

6. Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment administratiu de
constrenyiment, ostentant-se les prerrogatives i actuant conforme els
procediments previstos a l’article 2.2. del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
7. En supòsits d’acreditament periòdic anual (relacions anuals obligats o
padrons) coincident amb l’any natural, si per causes no imputables a l’obligat
al pagament del preu, no es presta el servei o l’activitat concernida o
s’impossibilita la seva normal utilització, procedirà la devolució de l’import
corresponent o, en el seu cas, s’haurà d’ajustar el període acreditatiu del
cobrament, d’ofici o a instància de part, a aquesta circumstància amb el
corresponent prorrateig trimestral de les quotes, llevat que en regulació del
corresponent epígraf específic, se’n reguli un altre.
El cessament de la utilització, del servei o de l’activitat, s’acreditarà mitjançant
informe previ dels serveis municipals encarregats del seguiment del servei
concernit, que determinarà la causa o ubicació real de cessament, la data
del seu inici, la del seu final, i el seu abast.
8. Les baixes cursades unilateralment pels abonats o pels usuaris de qualsevol
dels serveis especificats a les tarifes, tindran efecte en finalitzar el període
d’abonament o del servei concertat, i no donaran cap dret en cap cas al
reintegrament del trimestre en curs.
Article 9. Devolució d’ingressos
1. Procedirà la devolució de l’import total o parcial del preu públic ingressat,
quan el servei o activitat no es presti o desenvolupi per causes no
imputables a l’obligat al pagament.
2. L’import de la devolució serà parcial i proporcional al temps, intensitat o
factor determinant del grau de realització de la prestació, o total quan no
hagués nascut l’obligació de pagament.
3. Quan es tracti d’espectacles que no se celebrin per causes meteorològiques,
o altres de força major, l’Administració podrà optar pel canvi d’entrades per a
altra sessió.
Article 10. Responsabilitats per a la destrucció o el deteriorament del
domini públic
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-ne
prèviament l'import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat
igual al valor del béns destruïts o a l'import del deteriorament ocasionat.

L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 11. Dret supletori
Per a allò no previst a les normes esmentades a l’article 1, s’aplicarà la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i resta de normes que
resultin d’aplicació als mateixos.
Disposició Final
Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i continuarà en vigor mentre
no s’acordi modificar-la o derogar-la.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats mantindran la seva
vigència.
ANNEX
El pagament de les tarifes s’efectuarà en el moment de formalitzar la inscripció
corresponent, posteriorment, la gestió de cobraments es farà mitjançant
domiciliació bancària. Per a l’efecte, l’usuari facilitarà, en el moment de la
inscripció, les dades per poder domiciliar els rebuts corresponents.
I. Preu públic per actuacions musicals, teatrals o similars.
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi.
Constitueix el fet imposable l’assistència a actuacions musicals, teatrals o
similars.
b) Obligats al pagament.
Qualsevol persona que vulgui assistir als espectacles de pagament programats.
c) Tarifa.
Concepte
Preu base Tipus IVA Import IVA Tarifa
Grups amb catxé de fins a 3.000 €
Venda anticipada
4,13 €
21%
0,87€
5,00 €
Venda el dia de l’actuació
8,26 €
21%
1,74 € 10,00 €
Grups amb catxé des de 3.000 €
fins a 8.000 €
Venda anticipada
8,26 €
21%
1,74 € 10,00 €
Venda el dia de l’actuació
12,40 €
21%
2,60 € 15,00 €
Grups amb catxé de més de 8.000 €
Venda anticipada
12,40 €
21%
2,60 € 15,00 €
Venda el dia de l’actuació
16,53 €
21%
3,47 € 20,00 €

d) Tot allò no previst en aquest annex, es regula per Ordenança General de
Preus Públics.

I. Preu públic per la prestació de serveis amb motiu de la celebració de la
Festa Major i festes populars i tradicionals
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi.
Constitueix el fet imposable l’ús d’espais i l’assistència a activitats programades
per l’Ajuntament en motiu de la Festa Major i de les festes populars i
tradicionals organitzades o programades per l’Ajuntament.
b) Obligats al pagament.
Qualsevol persona que vulgui participar en activitats de pagament organitzats
en motiu de
c) Tarifa.
Concepte
Llotges
Cadires concerts
Llonganissada
Veïns empadronats
Venda anticipada
Resta
Publicitat programa de festes
¼ de pàgina
½ pàgina
Pàgina sencera

Preu base Tipus IVA Import IVA Tarifa
49,59 €
21%
10,41 € 60,00 €
2,48 €
21%
0,52 €
3,00 €
0,00 €
1,65 €
2,48 €

10%
10%

0,35 €
0,52 €

0,00 €
2,00 €
3,00 €

16,53 €
33,06 €
66,12 €

21%
21%
21%

3,47 €
6,94 €
13,88 €

20,00 €
40,00 €
80,00 €

d) Tot allò no previst en aquest annex, es regula per Ordenança General de
Preus Públics.

i

Text del reglament aprovat pel ple del 4 d’octubre del 2016, publicat al BOPT número 17 de 25
de gener de 2017 i referenciat al DOGC número 7311 del 17 de febrer de 2017.

