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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Capítol Primer: Objecte, finalitat i naturalesa
Secció primera: Objecte i finalitat.
Article 1r.
Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics
que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la
gestió i el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I de
del Real Decret Legislatiu2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre
hisendes locals.
Article 2n.
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en
règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel
sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.
Pagament de preus públics
Article 3r.
Tenen l’obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s’han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la
corresponent autorització o prestació.
Article 4t.
No tenen l’obligació de pagar els preus públics les administracions públiques per
a l'aprofitament inherent dels serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat
ciutadana.
Article 5è.
El pagament dels preus públics per a serveis o aprofitaments efectuats i no
prèviament autoritzats o que ultrapassin els límits de l'autorització no
comporten la legalització de les utilitzacions o les prestacions no autoritzades i
és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'aprofitament i
amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Naixement de l'obligació
Article 6è.
L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de
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l’import total o parcial. També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un
servei públic encara que no hagi estat autoritzat.
Establiment i fixació dels preus públics. Tarifes
Article 7è.
L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article
22.2 q) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord
amb la normativa que el regula.
Article 8è.
L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o
de l’activitat realitzada.
Article 9è.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho
aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a
l’article anterior. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos
municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant,
si n’hi ha.
Article 10è.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, inclosa
la falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del
servei.
Article 11è.
Qualsevol proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics ha
d’anar acompanyada d’una memòria económico-financera que justifiqui l’import
dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
Gestió dels preus públics
Article 12è.
L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei i
en pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índexs adients.
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Article 13è.
Quan per causes imputables a l’ajuntament, el servei o l’activitat no es presta
o desenvolupa, l’import corresponent serà retornat a qui l’hagi efectuat.
Quan la prestació d’un servei o la realització d’una activitat subjecta a preu
públic no es realitzi per causes imputables a qui estigui obligat al pagament
del preu o a un tercer aliè a l’ajuntament (independentment que existeixi o
no un element de culpa) només es procedirà al reintegrament de la quantia
abonada quan es tracte de causes sobrevingudes al moment de la sol·licitud,
s’acreditin degudament en els certificats o documents pertinents i es sol·liciti
el reintegrament en un termini màxim de deu dies des de la data a la qual
deguí començar la prestació del servei o realització de la activitat.
Article 14è.
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de
venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter
general.
Article 15è.
L'Administració pot suspendre, si no hi ha 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 meritats.
Article 16è.
Quan els preus no se satisfacin en el venciment que els correspon,
l'Administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs
i els interessos de demora, de conformitat amb el que estableix la legalitat
vigent.
Per a la recaptació dels preus públics, l’Administració municipal ostenta les
prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i actua de
conformitat amb els procediments administratius corresponents.
Article 17è.
Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de
constrenyiment.
El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament
voluntari. La via de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de
constrenyiment corresponent i la justificació que s’ha intentat el cobrament o
que se n’ha fet el requeriment.
ANNEX 1. Preu entrada parc infantil de Nadal.
- Preu entrada: gratuït
Plaça de Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) – Tel. 977 855 008 – Fax 977 855 173 – NIF P4304300I
aj.castellvell@altanet.org

CODI EXP.
02.04.02-2018.02

NÚM. DOC
20

PAG.
4/7

ANNEX 2. Preus públics dels serveis i activitats als casals d’estiu.
L’aprovació dels preus públics dels serveis i activitats als casals d’estiu s’entén
d’acord amb el següent text expositiu:

Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics establerts, les persones físiques
que es beneficiïn dels serveis o les activitats que es detallen, i neix l’obligació
del pagament des de l’inici de la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
Quantia
Les tarifes són les següents:
Activitat MOULABANYA:
-

Setmanalment (horari de 9 a 13 hores) els nens/es de 3 a 12 anys:... 50 €.

-

Setmanalment (horari de 9 a 14 hores) els nens/es de 3 a 12 anys...... 55 €.

-

Setmanalment (horari de 9 a 15 hores amb servei de menjador inclòs) els
nens/es de 3 a 12 anys:........................................................ 85 €.

Servei d’acollida:
- De 8 hores a 9 hores: 4 € dia/participant.
- De 13 hores a 14 hores: 4 € dia/participant.
Activitat MINUTS D’ESTIU:
-

Setmanalment (horari de 9 a 14 hores) els nens/es de P0 a 1r EP:..... 45 €.

Servei d’acollida:
- De 8 hores a 9 hores: 3 € dia/participant.
- De 14 hores a 15 hores: 3 € dia/participant.
Bonificacions: 10% de descompte a aplicar per germà/germana apuntat a la
mateix activitat.
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ANNEX 3. Preu públic per a la prestació de serveis de la Brigada Municipal.
Article 1r.- Disposicions generals
D’acord amb allò que disposen els articles 41 i següents del Reial decret
legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’estableixen els preus públics per la prestació dels serveis de la
brigada municipal que es detallen a l’article següent, tots ells de sol·licitud i
recepció voluntària i prestats en el terme municipal, en règim de concurrència
amb el sector privat.
Article 2n.- Objecte del preu públic
Constitueix l'objecte dels preus públics, la realització per les brigades
municipals, ja sigui de manera directa amb personal propi o mitjançant personal
aliè, d’obres a la via pública així com l’aprofitament i utilització
d’infrastructures i béns municipals adscrits a la brigada municipal, a petició de
l’interessat.
Article 3r.- Subjectes obligats al pagament
Són obligats al pagament dels preus públics, els qui sol·licitin la realització
d’obres a la via pública i/o l’ aprofitament i utilització de les infrastructures i
béns municipals adscrits a la brigada municipal, persones físiques o jurídiques
tant públiques com privades, i que resultin beneficiades per la prestació del
serveis de la brigada municipal.
La posició de l'obligat al pagament i els altres elements de l'obligació, no poden
ser alterats per pactes o convenis dels particulars. Aquests pactes o convenis no
tenen cap efecte davant l'Administració municipal, sense perjudici de les
conseqüències jurídic privades que se'n puguin derivar.
Article 4t.- Tarifes
Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
4.1 Per la realització d’obres a la via pública, reconstrucció o reparació de
vorades, reparació de paviments...:
Preu per hora: 24,18 €.
En cas de que s'hagi de substituir un element o s’hagi d’utilitzar algun material,
el preu a cobrar serà el preu de venta al públic de la casa comercial que el
subministri.
ANNEX 4: Obligació de pagament
L’obligació de pagar aquest preu públic neix en el moment en que el ciutadà
sol·licita la propietat d’una bústia a l’ajuntament, qui té a disposició dels
habitants que visquin a les urbanitzacions d’aquest municipi i que ho desitgin,
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aquestes bústies, per a obtenir així una major facilitat alhora de rebre la
correspondència i de localització de l’adreça per part del carter o missatger.
Tots els ciutadans que en vulguin disposar, poden dirigir-se a les dependències
municipals de l’ajuntament de Castellvell del Camp, realitzant el pagament en
efectiu alhora de l’entrega de les claus de la bústia, quedant així sota la seva
única propietat i responsabilitat.
-

Pagament únic del preu per bústia independentment de la urbanització en
la que es trobi ubicada: ..................................................... 85 €.

Article 5è.- Normes de gestió
L’obligació de pagar els preus públics neix amb l’inici de la prestació del servei,
és a dir, amb l’inici de la realització d’obres a la via pública o amb l’inici de
l’aprofitament, tot i que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import
total o parcial.
En aquest sentit, la prestació del servei per part de la Brigada Municipal, no es
farà efectiu fins que no s'acrediti el pagament de l'import total del preu públic i
la fiança, aquesta darrera en els supòsits regulats a l’article 6è següent. Per tal
d'acreditar el pagament dels imports corresponents, s'haurà de presentar el
resguard que demostri que l'import total del preu públic i la fiança si s’escau,
han estat ingressats a la caixa municipal, d'acord amb el que preveu l'art. 46 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu públic,
no es portés a terme la prestació dels serveis que en constitueixen el seu
objecte, l'import corresponent serà retornat a qui l'hagi efectuat.
Article 6è.- Fiança
Pels preus públics resultants de l’aprofitament i utilització de les infrastructures
i béns adscrits a la brigada municipal, s’haurà de dipositar amb caràcter previ a
l’esmentat aprofitament o utilització, una fiança d’import mínim de 100 €.
El retorn de la fiança es farà efectiva una vegada finalitzi l’aprofitament o
utilització de les infrastructures i béns municipals, amb informe favorable dels
serveis municipals.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. Pel que
fa a la seva vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o
derogada.
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DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança fiscal, va ser modificada pel Ple en sessió
celebrada el 13 de desembre de 2016 i publicada inicialment al BOPT núm. 242
de 22 de desembre de 2016, sense que s’haguessin presentat al·legacions va
esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPT número 38 de 23 de
febrer de 2017.
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