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Ajuntament de Bellvei

4.1.- ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1.L’establiment , fixació, gestió i cobrament dels preus públics, es regeixen pel Títol II de
la Llei 25/98 de 13 de juliol “ Modificación del Régimen legal de las Tasas estatales i
locales y Reordenación de las prestacions patrimoniales de carácter público “ que
modifica la Llei 39/88 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes locals i
supletòriament la Llei 8/89 de 15 d`abril i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d’aplicació d’aquesta Ordenança.
Article 2.Tenen la consideració de preus públics :

a)Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o
recepció voluntària pels administrats.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en l’actuació dels
particulars o cap altre manifestació d’autoritat.
Article 3.Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament del preu públic qui es beneficií del servei o activitat per la
qual s’ha de satisfer el preu públic.
Les entitats municipals, donades d’alta al registre municipal d’entitats i associacions de
Bellvei podran gaudir de l’opció de dipositar una única garantia de 100€ en concepte
de fiança.
Article 4.L’Ajuntament podrà exigir el preus públics en regim d’autoliquidació
S’estipula que ells interessats en disposar de mobiliari municipal per realitzar activitats
d’interès general abonaran al quantitat d’1,00 € per element cedit en ús amb un límit
màxim de 100,00 € i una temporalitat restringida al temps de l’activitat.
A tots els particulars interessats en disposar de material municipal, se’ls exigirà una
garantia en forma de fiança de 30 €; la qual es retornarà, prèvia sol·licitud pel mateix
interessat que ha sol·licitat el material, i un cop s’hagi resolt per decret d’alcaldia.
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A) La prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de competència
municipal quan no hi concorrin cap les circumstàncies especificades a la lletra B de
l’art, 20.1 de la Llei 25/98 de 13 de juliol:
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Pel que fa a la petició de la disposició de locals, aquest haurà de fer-se amb una
antelació de 15 dies i la seva anul·lació o cancel·lació s’haurà de comunicar 4 dies
abans de l’esdeveniment.
Article 5.Els preus públics podran exigir-se des de que s’inicia la prestació del servei que
justifica la seva exigència. L’obligació del pagament del preu públic neix des que
s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si be es podrà exigir dipòsit
previ del seu import, ja sigui total o parcial.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent
Article 6.El pagament dels preus públics es realitzarà a través de Base Gestió d’Ingressos de la
Diputació de Tarragona.
Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del preu públic, els imports
que resultin inferiors a 3 €, estaran exempts.
Article 7.Els deutes per preus públics podran exigir-se per procediment administratiu d’apremi.
El procediment executiu s’iniciarà amb l’expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d’haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu
requeriment.

L’establiment i fixació dels preus públics correspon al Ple de la Corporació sens
perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat
amb l’art. 26.2b de la Llei 8/89 de 15 d’abril
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà
fer-se, així mateix en els mateixos termes, en relació amb els Consorcis, salvat que hi
hagi una indicació diferent en els seus estatuts. En ambdós supòsits els organismes
autònoms i els consorcis hauran d’enviar a l’Ajuntament una copia de la proposta i de
l’estat econòmic on reflexi que els preus públics cobreixen el cost del servei.
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 si s’escau.
Article 9.-
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Article 8.-
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L’import dels preus públics caldrà que cobreixin com mínim el cost del servei prestat o
l’activitat realitzada.
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat
anterior. En aquests casos caldrà consignar al pressupost, la corresponent dotació
pressupostaria per la diferencia.
Article 10.- Exempcions.
Queden exempts d’abonar 1€ per cada element cedit les entitats municipals donades
d’alta al registre municipal d’entitats i associacions de Bellvei, així com també els
Ajuntaments de la comarca. Aquesta últims tampoc caldrà que dipositin l’aval.
Diligència
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 27 d’octubre de
2015 i publicada al BOPT número 290 de 16 de desembre de 2015.
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de 8 de juliol de 2020 i
publicada al BOPT 2020-06628 de 28 de setembre de 2020.
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La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de 8 d’octubre de 2020 i
publicada al BOPT 2020-08928 d’1 de desembre de 2020.

