Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
REGLAMENT GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

Article 1. FONAMENT LEGAL
La present reglamentació s'estableix a l’empara del que disposen l'article 4 a) i
b) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; articles
8.1 del DL 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i l’ article 127 del Real Decret Legislatiu 2/2004 , de 5
de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
El seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen
els articles 41 al 47, ambdós inclosos, del Real Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de
març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 2n.- CONCEPTE
-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 públic, quan concorren les circumstancies següents:
a)
Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció
obligatòria pels administrats.
b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.
-2 Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud
pels administrats:
a)
Si els és imposada per disposicions legals o reglamentaries.
b)
Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la
vida privada o social dels administrats.
Article 3r.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
-1 Els Preus públics poden exigir-se des que s’efectua el lliurament dels béns o
s’inicia la realització de l’activitat o la prestació del servei gravats.
-2 Pot exigir-se també l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels
Preus públics.
Article 4t.-OBLIGATS AL PAGAMENT
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.
Article 5è.- DIPÒSIT PREVI
D'acord amb el que disposa l'article 46 de del Real Decret Legislatiu 2/2004 , de 5
de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l'alcalde exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en l'annex dels Preus
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públics s'assenyali expressament el contrari.
L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es
dirigirà a l'oficina de Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ
que en aplicació del Reglament correspon, i procedirà al pagament de la quantitat
resultant.
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant
d'haver realitzat el dipòsit previ i es requerirà els interessats perquè, en els termini
legalment establerts, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb apercebent que,
transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no
presentades i seran arxivades.
En el document cobratori que facilitarà l'administració s'expressarà els elements
integrants del càlcul. A aquests efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles
dades necessàries per a la determinació del deute que en cada cas resulti; tot això,
sense perjudici de la comprovació per part de l'administració.
L'Òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la
petició, l'autorització o la llicència i el càlcul definitiu que correspongui. El mateix
acte resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut
Article 6è.-QUANTIES
-1 Els Preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos
originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats.
-2 Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho justifiquin,
es poden fixar preus públics de nivell inferior de l’indicat en l’apartat 1, un cop
adoptades les previsions pressupostaries necessàries per al cobriment de la part de
cost subvencionat.
Article 7è.-CREACIÓ I MODIFICACIÓ
L'establiment o modificació dels Preus públics correspondrà al Ple de la Corporació
sense perjudici de les delegacions a la Junta de Govern Local per la fixació de les
quanties, d'acord amb les facultats de delegació previstes a l'article 23.2 b) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril.
S'atribueix als Organismes Autònoms Municipals la fixació dels Preus públics,
establerts per la Corporació, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
Organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Els Organismes
Autònoms remetran al Ple, còpia de la proposta i de l'estat econòmic en el qual es
demostra que els preus cobreixen el cost del servei.

Article 8è.- GESTIÓ
La gestió, la liquidació i la recaptació dels Preus públics corresponen als centres,
els serveis, els òrgans o els ens que presten el servei o realitzen l’activitat objecte
dels preus, sens perjudici de les facultats de direcció i control pròpies dels Òrgans
de Govern de l’Ajuntament.
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En tot allò no regulat en el present reglament serà d'aplicació supletòriament, el
Reglament General de Recaptació.
Article 9è.-CONSTRENYIMENT
Els deutes per Preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de
constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense
haver obtingut l’ ingrés.
Article 10è.- DEVOLUCIÓ
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a
la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l’activitat o no es presta el
servei. No obstant això, en el supòsit d’espectacles i sempre que sigui possible, no
es procedirà a la devolució, sinó al canvi de les entrades.
Article 11è.- RÈGIM SUPLETORI
La administració i la recaptació dels ingressos per Preus públics, s’han d’efectuar
de conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei
general tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus
públics de l'Estat.
Article 12è.- VIGÈNCIA DELS PREUS PÚBLICS.
Els preus públics aprovats per l'òrgan competent seran vigents a partir de
l'endemà de la data de l'acord.
Article 13è.- PUBLICITAT DELS PREUS PÚBLICS
L'acord d'establiment o modificació dels Preus públics serà publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, i tauler d'anuncis per un període de 30 dies, per
a general coneixement i a l'objecte que els interessats puguin formular davant el
mateix òrgan que els ha establert o modificat, les reclamacions que estimin
oportunes
ANNEX AL REGLAMENT GENERAL DE PREUS PÚBLICS
L'annex al Reglament General de Preus Públics quedarà en la forma següent:
1.- PREUS PÚBLICS PER ENTRADES A ESPECTACLES I ACTIVITATS
RECREATIVES I DE LLEURE
1.1 La Junta de Govern Local fixarà els imports d’aquelles activitats organitzades
per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats..
1.2 Preus d’ entrada i abonament a les piscines municipals:
ENTRADES INDIVIDUALS
- Entrada Infantil:

de 0 a 3 anys

Gratuïta
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- Entrada Joves:
- Entrada Adult :
- Entrada Jubilats:

de 4 a 16 anys
de 17 a 65 anys
majors de 65 anys

3,50 €
4,50 €
3,50 €

NO RESIDENTS AL MUNICIPI
- Entrada diària: 15 Euros
ABONAMENTS
Per 10 banys
- Entrada Infantil:
- Entrada Joves:
- Entrada Adult :
- Entrada Jubilats:

de 0 a 3 anys
de 4 a 16 anys
de 17 a 65 anys
majors de 65 anys

Gratuïta
25,00 €
35,00 €
25,00 €

ABONAMENT DE TEMPORADA

Jove fins a 16 anys
Adult
Jubilat

Abonament familiar

Fins a 3
membres
De 4 membres
5 o més
membres

Empadronats
70,00
80,00
70,00
120,00

No empadronats
100,00
130,00
100,00

130,00
150,00

300,00

DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança entrarà en vigència, prèvia publicació del seu text íntegre en el
B.O.P., el dia 1 de gener de 2005 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva
modificació o derogació.
Riudarenes, 31 de desembre de 2004
-

-

Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Decret d’Alcaldia 138/2015 de 3 de juliol de 2015
Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2016.
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