
    
               DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 

                                                                  en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2018.

                                                                    Sant Andreu de Llavaneres, 28 de febrer de 2018.

        EL SECRETARI,

                                   Josep Lluís Valentín i Martínez

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

I. NATURALESA

Article 1.

1. D'acord amb allò que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la present
Ordenança general reguladora dels preus públics que conté les normes comunes, tant substantives com processals,
que cal considerar, a tots els efectes, parts integrants de la regulació de cadascun d'aquells, en tot allò que aquestes
no regulin expressament. 

2. Els preus públics a què es refereix l'article 127, l'aprovació dels quals no es realitzi mitjançant ordenança, només
contindran els elements indispensables per a la fixació de la quantia corresponent així com, si  procedís,  aquells
criteris específics de gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris d'acord amb el servei de què es tracti. La
present Ordenança general, per tant és directament aplicable en la resta d'aspectes.

II. CONCEPTE

Article 2.

1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de
serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públics, quan concorren les circumstàncies següents:

a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats. 

b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.

2. Als efectes dels que estableix l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.

b) Si el servei o l'activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.

III. OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3.

1. Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que són afectades o
beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

2. Estaran solidàriament obligats al pagament:
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a) Els que hagin sol·licitat la prestació del servei.

b) Les persones o entitats que gaudeixin de la prestació del servei o de la realització d’ activitats per les quals cal
satisfer les contraprestacions.

3. No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als aprofitaments inherents als
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a tots els que immediatament interessin la seguretat
ciutadana i la defensa nacional.

4. El pagament de qualsevol preu públic per activitats o serveis efectuats i no autoritzats prèviament o que ultrapassin
els  límits  de  l'autorització  rebuda,  no  comporta,  en  cap  cas,  la  legalització  de  les  activitats  o  prestacions  no
autoritzades o ultrapassades, i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o les
altres mesures que corresponguin.

5. El pagament dels preus públics es realitzarà en efectiu o mitjançant qualsevol medi de pagament vàlid en dret i de
conformitat amb la normativa tributària.

6. Quan per raons no imputables a l'obligat al pagament del preu públic no es
realitzi l'activitat, no procedirà la devolució de l'import corresponent.

IV. QUANTIA

Article 4.

1. L'import dels preus públics d'activitats haurà de donar cobertura, com a mínim, del cost del servei prestat o de
l'activitat realitzada.

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públics que així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar
preus públics per sota dels límits fixats en l'apartat anterior.

3. Els preus establerts a les respectives Ordenances de preus públics inclouen l’impost sobre el valor afegit, cas de
meritar-se, a no ser que expressament s’estableixi el contrari.

V. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIO DE PAGAMENT

Article 5.

1. L'obligació de pagar els preus públics neix amb l'inici de la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que
l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.

2.  Un  cop nascuda l'obligació  de pagament,  i  un cop  transcorreguts els  terminis  de pagament  establerts  per  a
cadascun dels diferents preus públics sense haver-se acreditat el pagament que correspongués, l'Ajuntament podrà
exigir aquests deutes per la via de constrenyiment, d'acord amb allò establert en l'article 13.

3. En l'Ordenança o en l’acord de fixació del corresponent preu públic, es podrà exigir el pagament del preu públic en
règim d'autoliquidació.

VI. PERÍODES DE PAGAMENT

Article 6.

Per al pagament de cada preu públic, els períodes de caràcter voluntari per fer-ho seran els que s'assenyalin en les
respectives  ordenances  reguladores,  normes  d'aplicació  o,  si  s'escau,  en  el  calendari  de  cobraments  aprovat
anualment per l'Ajuntament.

VII. PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ

Article 7.
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1. La recaptació dels preus públics es realitzarà:

a) En període voluntari, o

b) En període executiu.

2. El procediment recaptador només se suspendrà per les raons i en els casos
expressament previstos en la Llei.

3. La recaptació en període voluntari s'iniciarà a partir de:

a)  La data  de notificació,  individual  o  col·lectiva,  de la  liquidació  corresponent  a  l'obligat  que ha de realitzar  el
pagament.

b) L'obertura del respectiu termini, quan es tracti de recursos que siguin objecte de notificació col·lectiva i periòdica.

c) La data de començament del termini assenyalat en l’Ordenança o en l’acord de fixació del corresponent preu
públic, per a la seva prestació, si es tracta de declaracions-liquidacions o autoliquidacions.

Article 8.

1. En els preus públics de cobrament periòdic per rebut, un cop notificada la liquidació corresponent a l'alta en el seu
registre o padró, es podran notificar de manera col·lectiva les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho
assabentin.

2. La recaptació dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva es podrà realitzar, segons s'estableix per a
cada cas:

a) Mitjançant una o més entitats de dipòsit amb les quals s'hagi acordat la prestació del servei.

b) Per qualsevol altra modalitat que s'estableixi per ingressar els recursos de la Hisenda municipal.

3. Quan la comunicació del període de cobrament es realitzi de manera col·lectiva, es procedirà a la publicació dels
corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en els locals municipals destinats a l'efecte.

Igualment, aquests edictes es podran publicar a través dels mitjans de comunicació que es considerin oportuns. Si es
tracta de rebuts d'organismes autònoms, els edictes es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en els locals
del corresponent organisme.

4. L'anunci de cobrament haurà de contenir, com a mínim:

a) El termini d'ingrés.

b) La modalitat d'ingrés a què es refereix l'apartat segon d'aquest mateix article.

c) El lloc, dia i hores per poder efectuar l'ingrés.

d) L'advertiment que, finalitzat el termini voluntari d' ingrés, el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i
s'acreditaran els corresponents interessos de demora, recàrrec de constrenyiment i, si fos el cas, les costes que es
produeixin.

5. L'anunci de cobrament podrà substituir-se per notificacions individuals.

VIII. DOMICILIACIÓ EN ENTITATS DE DIPÒSIT

Article 9.

1. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes per preus públics en comptes oberts d’entitats

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37  www.ajllavaneres.cat

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



    
de dipòsit.  Per això, hauran de dirigir-se a l'òrgan recaptador amb dos mesos d'antelació a l'inici  del període de
cobrament. En tot cas, tindrà efecte a partir del següent període.

2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa durant un temps indefinit fins que el mateix
interessat  no  les  anul·li,  o  bé  que  l'entitat  de  dipòsit  la  rebutgi  o  la  mateixa  administració  recaptadora  disposi
expressament la seva invalidesa per motius justificats. 

IX. MANCA DE PAGAMENT

Article 10.

1. La manca de pagament en el termini establert produeix el cessament automàtic de la prestació del servei o de
l’activitat objecte del preu públic exigit.

2. L'Administració municipal podrà utilitzar les seves potestats per tal de fer efectiu el cessament de la prestació
objecte del preu públic, un cop acreditada la manca de pagament.

X. GESTIÓ DE CONTRAPRESTACIONS

Article 11.

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 i pot, així mateix, realitzar les comprovacions oportunes.

2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que n’impedeixin les comprovacions, l'Administració
municipal podrà efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índexs
adients.

XI. SUSPENSIÓ DE LA PRESTACIÓ

Article 12.

L'Administració  municipal  podrà  suspendre,  sempre  que  no  hi  hagi  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 preus públics acreditats.

XII. CONSTRENYIMENT

Article 13.

La falta de pagament del  preu públic dins el període voluntari  determinarà l’inici  de la via de constrenyiment, la
tramitació de la qual es regirà pel Reglament general de recaptació.

XIII. INTERESSOS

Article 14.

Les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora des del dia següent al del venciment del deute en període
voluntari fins a la data del seu ingrés.

XIV. FIXACIÓ PREUS PÚBLICS

Article 15.

1. El pagament dels preus públics esmentats en l'apartat precedent s'entén compatible amb l'exigibilitat d'altres taxes
per a la prestació de serveis.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en els quals es facin remissions a preceptes d’aquesta Ordenança, s’entendrà
que  són automàticament modificats i substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris dels quals portin causa.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

En tot allò que no prevegi aquesta Ordenança general reguladora dels preus públics es regirà pel del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i per les
disposicions dictades per dur-la a terme, així  com per totes aquelles a les quals es remetin o siguin d’aplicació
supletòria.

Segona

Aquesta Ordenança estarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra en el BOPB i fins que s’acordi la seva
modificació o derogació.
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