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representant legal amb antel.lació a la seva efectivitat aportant la documentació següent:
a)un plànol o croquis especificant la superfície a ocupar, les característiques i les observacions que es creguin oportunes
b) una memòria descriptiva, si cal, dels elements fixos que requereixin la realització d’obres i/o instal.lacions.
c) i si cal una fotocòpia de la llicència de l’activitat.
10.3. Les oficines municipals 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 pagament corresponent,
amb apercebiment que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no presentades i seran
arxivades. Les llicències o autoritzacions s’entendran caducades a la data assenyalada en el seu atorgament.
article 11è.-Procediment de concessió
11.1. Les llicències es concediran per adjudicació directa als sol.licitants. en el cas que els sol.licitants siguin més d’un s’hauran
de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
11.2. L’òrgan competent per l’otorgament de les llicències serà l’alcalde o la junta de govern local.
11.3. si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, la llicència urbanística s’haurà d’otorgar
anteriorment o simultàniament a la llicència d’ocupació.
article 12è.- revocació de la llicència
Les llicències poden revocar-se en qualsevol moment. aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada
per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència. en el primer cas,
l’interessat tindrà dret a la devolució de la taxa prorratejada.
Pels motius exposats, l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per la seva obtenció.
article 13è.- Les quotes liquidades i no satisfetes dintre del període voluntari i la seva
prorroga es faran efectives per la via de constrenyiment.
article 14è.- es consideraran crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives mitjançant el procediment
de constrenyiment, una vegada finalitzat l’expedient oportú.
article 15è.- Les infraccions i defraudacions d’aquesta Ordenança, ja sigui per no haver obtingut la part interessada el
corresponent permís o per excedir-se dels límits del concedit o per no renovar el permís dintre dels seixanta primers dies
següents a la seva caducitat, no obstant continuar en el gaudi de l’aprofitament, seran sancionats amb multes sense perjudici
de les quantitats defraudades en la forma i quantia assenyalades en les disposicions legals vigents.
DIsPOsICIÓ FInaL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P: i serà aplicable a partir del
dia 1 de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.

OrDenanÇa FIsCaL nÚm.19
reGLamenT GeneraL DeLs Preus PÚBLICs munICIPaLs
article 1r.- Fonament legal.
el seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 47 i article 127 del reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 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:
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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 estan afectades o beneficiades
personalment o en llurs béns pel servei prestat o l’activitat realitzada.
article 5è.- Dipòsit previ.
L’ajuntament exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en l’annex dels Preus 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 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 d’autoliquidació 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 preu 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. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVa), que s’hi fa repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
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 pressupostàries 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.
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
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Govern de l’ajuntament.
en tot allò no regulat en el present reglament serà d’aplicació supletòriament, el reglament General de recaptació.
article 9è.-Constrenyiment.
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’administració municipal els pot exigir mitjançant el
procediment administratiu de constrenyiment, conformement a la normativa vigent.
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 produirà a la devolució, sinó al canvi de les
entrades.
article 11è.-règim supletori.
L’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.
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir de
l’entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
anneX aL reGLamenT GeneraL De Preus PÚBLICs

anneX 1: Preus PÚBLICs Per enTraDes a esPeCTaCLes I aCTIVITaTs reCreaTIVes I De LLeure
El Ple de l’Ajuntament fixarà els imports d’aquelles activitats organitzades per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte
amb altres entitats.
anneX 2: Preu PÚBLIC uTILITZaCIÓ serVeI sam-saT:
a) Quota material per curs i usuari (excepte esporàdics)
b) matrícula per curs i usuari
c) Preu fix mensual per l’acollida matinal
d) Preu fix mensual per l’acollida de tardes
e) Preu fix mensual Pack matí+tarda
f) Preu hora (esporàdic)
g) Preu discontinu mensual per l’acollida matinal
h) Preu discontinu mensual per l’acollida de tardes
i) Preu discontinu mensual Pack matí+tarda
(els preus discontinus són per l’assistència d’un 50% màxim mensual)

15,00€
Gratuït
30,00€
45,00€
65,00€
4,00€
17,00€
24,00€
34,00€

s’aplicarà descompte pel germà petit d’un 5% a les tarifes dels apartats c) d) e)
anneX 3: Preu PÚBLIC uTILITZaCIÓ serVeIs BIBLIOTeCa munICIPaL
- Preu d’una fotocòpia b/n DIN A4 únicament per servei de la biblioteca

0,20€
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- Preu d’una pàgina en color DIN A4 únicament per servei de la biblioteca
- Carnets de lector. Obtenció i renovació
- Carnets de lector. A partir de la 3ª extraviació

0,40€
Gratuït
3,00€

anneX 4: Preus PÚBLICs Per serVeIs I aCTIVITaTs DIVerses
El Ple fixarà els imports d’aquells Serveis prestats per l’Ajuntament, en particular per festes populars.
anneX 5: Preu PÚBLIC VenDa LLIBres I aLTres PrODuCTes PrOPIs
Per una parella de titelles de dit “Sol i Lluna”
Per una parella de Gegants “Sol i Lluna”
Per un Gegant “Sr. Sol”
Per una Geganta “Sra. Lluna”
DVD editats per l’Ajuntament
Llibres editats per l’Ajuntament o d’interès municipal
Revistes, fulletons o anàlegs editats per l’Ajuntament o d’interès municipal

16,00€
60,50€
30,25€
30,25€
5,00€
12,00€
6,00€

anneX 6: Preu PÚBLIC Per LLOGuer De TauLes, CaDIres I enTarImaT
Lloguer d’una cadira, al dia
Per la pèrdua o malmenament d’una cadira
Lloguer d’una taula, al dia
Per la pèrdua o malmenament d’una taula
Lloguer d’entarimat per 2 m² i dia
Per la pèrdua o malmenament de 2 m² d’entarimat

0,35€
12,00€
3,00€
125,00€
6,00€
120,00€

en els preus públics amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada,
promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al registre municipal d’entitats i agrupacions
veïnals, culturals i esportives que sense estar inscrites, funcionen o són reconegudes com a tals, s’aplicarà una reducció del
100% sobre els preus previstos a aquest annex que siguin d’aplicació.
Tindran dret a preu especial o reduït o preu gratuït les entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament
que així ho especifiqui.
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