Ajuntament de Rodonyà

ANUNCI
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"Ordenança general reguladora dels preus públics
Article 1.- Fonament
D'acord amb allò que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix preus públics
per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència de l'entitat local, que
es regiran per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2.- Concepte
1. Tenen la consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització pràctica
d'activitats administratives de competència municipal, quan hi concorrin alguna de les
dues circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part de les persones o entitats
administrades.
A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció:
- Quan no estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, serveis o activitats no siguin imprescindibles per a la vida privada o
social de la persona o entitat sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat.
2. No es poden exigir preus públics pels serveis o activitats següents:
a) Abastament d'aigua en fonts públiques
b) Enllumenat de vies públiques
c) Vigilància pública en general
d) Protecció civil
e) Neteja de la via pública
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El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 13.11.2020 va aprovar amb caràcter
provisional l'ordenança general reguladora dels preus públics.
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f) Ensenyament en els nivells d'educació obligatòria.
Article 3.- Persones obligades al pagament

2. Quan per causes no imputables a la persona o entitat obligada al pagament del preu
públic, el servei o l'activitat no es presti o es dugui a terme, és procedent la devolució de
l'import corresponent.
Article 5.- Establiment i fixació dels preus públics
1. D'acord amb allò que disposa l'article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, correspon al Ple de l'Ajuntament l'establiment, fixació, regulació i
modificació dels preus públics.
2. Es podran presentar propostes d'establiment o modificació de preus públics durant
l'exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis municipals finançats
per preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho requereixi.
3.- En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'informe tècnicoeconòmic
on es justifiqui la seva quantia i el grau de cobertura financera.
L'informe tècnicoeconòmic ó memòria econòmic-financera ha de concretar:
-

el servei o activitat, la realització de la qual originarà la meritació del preu públic.

-

la determinació del preu públic, considerant els costos i ingressos previstos

Article 6.- Quantia
1. L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat
anterior. En aquests casos s'han de consignar als pressupostos municipals les dotacions
oportunes per cobrir la diferència resultant si n'hi ha.
3. La quantia del preu públic serà la fixada en les tarifes contingudes en l'annex, per a
cada un dels diferents serveis o activitats que es realitzen.
Aquestes tarifes inclouen l'IVA que sigui aplicable llevat que a l'annex de les tarifes
s'estableixi el contrari i amb l'excepció de les prestacions de serveis, que resultin
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1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o de la
realització de l'activitat si bé l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ del seu import total o
parcial.
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Les persones o entitats obligades al pagament dels preus públics són aquelles que es
beneficiïn dels serveis o les activitats per les quals cal satisfer els preus públics.
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exemptes d'aquest impost, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei 37/1992 de
28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

3. L'administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que
ho prohibeixin, la prestació del servei, quan les persones o entitats obligades 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 acreditats.
Article 8.- Gestió del cobrament
1.- El règim general de gestió de cobrament dels preus públics és el règim
d'autoliquidació, llevat que l'annex de tarifes estableixi el contrari.
2. Quan les prestacions de serveis gravades pels preus públics siguin de caràcter
continuat, el cobrament de les quotes corresponents serà realitzat mitjançant padró.
3. En el supòsit d'inscripció a un servei o activitat ja iniciada, es calcularà la tarifa de
manera proporcional, llevat que a l'annex de tarifes s'estableixi el contrari.
4. En el supòsit de modificació o baixa del servei o activitat, cal comunicar-lo mitjançant
sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament o qualsevol dels mitjans previstos a l'article
16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú.
5. En el supòsit d'impossibilitat de la prestació del servei o realització de l'activitat per
prescripció mèdica o qualsevol altre causa justificada, es procedirà a la devolució de
l'import satisfet, sempre que aquest fet es comuniqui, abans de l'inici de l'activitat o la
prestació del serveis, mitjançant la corresponent sol·licitud i amb l'antelació suficient per
garantir la prestació del servei o el correcte funcionament de l'activitat.
6. El fet de tenir dues quotes impagades, siguin o no consecutives, implicarà la baixa de
la persona o entitat usuària del servei o la activitat, prèvia notificació a la persona o entitat
interessada.
7.- Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 9.- Convenis de col·laboració
1.- L'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives de les persones o entitats obligades al pagament pels
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2. En el cas que els i les usuàries 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 7.- Gestió dels preus públics
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preus públics amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials o els procediments de liquidació.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a l'Ajuntament de
Rodonyà el dia 13 de novembre de 2020, començarà a regir l'endemà de la seva
publicació al BOPT i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
ANNEX 1: Preu públic per la prestació de serveis i activitats culturals i festives

L'Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació del servei de reserva de llotges
per la Festa Major i per visites guiades al Castell i al Molí de l'Oli.
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CONCEPTE
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Article 10.- Aprovació i vigència

Les persones o entitats obligades al pagament d'aquest preu públic són aquelles que es
beneficiïn del servei o l'activitat programada.
QUANTIA
La quantia del preu públic es concretarà, en funció del cost del servei o l'activitat, amb el
detall següent:
1- LLOTGES:
· Per la Festa Major d'Hivern: 30,00 €
· Per la Festa Major d'Estiu: 60,00 €
El pagament del preu públic per a una llotja per la Festa Major d'Hivern dóna dret a
reserva de llotja per a la Festa Major d'Estiu.
2- VISITES TURÍSTIQUES:
Tarifa general
· Visita guiada al Castell: 3,00 € per persona
· Visita guiada al Molí de l'Oli: 2,00 € per persona
·Visites guiades combinades Castell i Molí de l'Oli: 4 € per persona
Tarifa per a persones de 65 anys o més:
·Visita guiada al Castell: 1,50 € per persona
·Visita guiada al Molí de l'Oli: 1,00 € per persona
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·Visites guiades combinades Castell i Molí de l'Oli: 2 € per persona
Tarifa per a menors de 16 anys: gratuït

Es podrà sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació del preu públic mentre estigui obert el
període d'inscripció a l'activitat de la qual es sol·licita la baixa.
La sol·licitud haurà de presentar-se amb l'antelació suficient d'acord amb l'apartat cinquè
de l'article 8 de l'Ordenança General de preus públics.
El fet de no assistir a l'activitat no donarà dret al retorn del preu, excepte quan
l'organització anul·li l'activitat."
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
L'alcalde
Enric Ferré Ginovart
Rodonyà, a data de la signatura electrònica
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La formalització de la inscripció motiva la reserva de la plaça i obliga al pagament del
preu públic.
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NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT I DEVOLUCIONS
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La reserva de visites guiades restarà condicionada a la disponibilitat de l'Ajuntament per a
realitzar-les.

