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ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 1 
 

REGLAMENTACIO GENERAL DELS PREUS PUBLICS 
 
 
Art. 1.- Fonament legal 
 
1) La present Reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen l’art. 5 B-b i 

5 D-c de la llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 
arts. 6.1 i 8.1 b) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim  Local de 
Catalunya i  art. 117 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals modificat per Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del 
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions 
Patrimonials de Caràcter Públic. 

 
2) El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit 

d’exigència de preus públics en el municipi de l’Arboç, d’acord amb el que 
disposen els arts. 41 a 48 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tenint 
en compte les modificacions introduïdes per Llei 25/1998, de 13 de juliol.. 

 
Art. 2.- Exigència 
 
S’establiran preu públics en els casos de prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats de la competència de les Entitats Locals, sempre que no concorri cap de 
les circumstàncies especificades a la lletra B) de l’article 20.1 de la Llei 39/1998, de 28 
de desembre de 1988, modificat per Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del 
Règim Local de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions 
Patrimonials. 
 
Art. 3.- No subjecció i exempcions 
 
Pel règim de no subjecció i exempcions s’estarà al què disposen els arts. 42 i 43 de la 
Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Art. 4.- Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic naixerà : 
 
a)  Des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si  bé  les 

entitats podran exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.. 
 
Art. 5.- Obligats al pagament 
 
Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics : 
 
a)  Qui es benefici dels serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics. 
 
 
 
 
 
Art. 6.- Quantia dels preus públics 
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1)  L’import dels preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats haurà 

de cobrir, amb caràcter general, com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. 

 
2)  Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 

aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics  per  sota del seu cost,  però  
consignat en el pressupost municipal les dotacions oportunes per la cobertura de la 
diferència resultant. 

 
Art. 7.- Incidència de l'IVA 
 
1)  En la determinació de la quantia dels preus no s’hi inclourà l’Impost sobre el Valor  

Afegit (IVA) que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi. 
 
Art. 8.- Normes de gestió 
 
1)  Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu , el servei o 

l’activitat no es porti a terme, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.  
 
2)  La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan que 

tingui atribuïda la seva fixació i modificació. 
 
Art. 9.- Competències 
 
1) El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en el 

municipi. 
 
2)  La competència per fixar i modificar les tarifes dels preus públics és el Ple de 

l’Ajuntament. 
 
3) L’acord de fixació o modificació d’un preu especificarà, en el seu cas, l’obligació de 

dipòsit previ. 
 
Art. 10.- Publicitat 
 
Els acords de fixació o modificació de les tarifes dels preus seran publicats o notificats 
d’acord amb l’àmbit d’incidència dels mateixos. 
 
Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. 
 
Les possibles al·legacions o reclamacions, acompanyades de l’informe tècnic que 
procedeixi, seran resoltes, per l’Ajuntament que podrà modificar l’acord anterior. Els 
preus fixats seran executius mentre no s’adopti acord de modificació. 
 
Art. 11.- Remissió informativa 
 
En tot allò no previst en aquesta Reglamentació, s’estarà al que determini de Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de Taxes i Preus Públics, modificades per Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les 
Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic.  
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DISPOSICIO ADICIONAL PRIMERA. 
 
La present ordenança s’ha aprovat per donar compliment a la Llei 25/1998, de 13 de 
juliol, de modificació  del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació 
de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic 
 
APROVACIO I VIGENCIA. 
 
Aquesta Ordenança que consta de 11 articles i 1 disposició addicional, ha estat 
aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària de data 7 d’octubre de 1998 i 
no entrarà en vigència fins que no s’hagi publicat íntegrament el seu text al BOP de 
Tarragona i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i continuarà vigent fins 
que s’acordi la seva modificació o derogació. 


