ORDENANÇA FISCAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1r. Disposicions Generals
1.- El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest Municipi
dels preus públics, segons el que estableix el Capítol VI, del Títol I, als articles 41è a
48è, ambdós inclosos, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, amb concordança a la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals
i Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic.
Article 2n. Concepte i Fet Imposable.
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de
competència Municipal quan es donin les circunstàncies, que no siguin de sol.licitud o
recepció obligatòria, i que es presti o realitzi pel sector privat estigui o no establerta la
reserva a favor del sector públic, segons normativa vigent.
Article 3è. Obligats de pagament.
Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus públics.
Article 4r. Quantia dels Preus Públics.
L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats haurà de
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
Article 5è.- Naixement de l’obligació.
L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
Article 6è. Cobrament dels Preus Públics.
L’òrgan o organisme delegats podran preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o
dipòsit previ, total o parcial, del preu a satisfer, que podrà ser simultani amb l’exigència
de fiança per a respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que puguin causar-se
amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.
Article 7è. Liquidació.
Els preus públics es liquidaran pel règim d’autoliquidació. S’exigiran d’acord amb el
procediment previst per fer efectius els deutes de caràcter tributari.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s’estarà al què al respecte
determinin la regulació establerta a la vigent Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
altres disposicions concordants.

DILIGÈNCIA.
Per fer constar que va ésser aprovada provisionalment pel Ple el dia 21 d’octubre de
1998, i aprovat definitivament pel Ple en data 23 de desembre de 1998.

