ORDENANÇA DE PREU PÚBLIC NÚMERO 29
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS I ANNEX DE TARIFES PER
REALITZAR CAMPANYES DE TRACTAMENT AERI PER AL CONTROL DEL
BARRINADOR DE LA FUSTA (ZEUZERA PYRINA)

I. Fonament legal i concepte
Article 1
Aquest Ajuntament de conformitat amb el que preveu l’article 41 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, estableix els preus públics per a la prestació de serveis públics o la
realització d’activitats de la seva competència, realitzades en règim de Dret públic.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pels preceptes
abans anomenats de la Llei reguladora de les hisendes locals i per aquesta ordenança.
En el que no estigui expressament previst per l’administració i el cobrament dels preus
públics es realitzarà de conformitat amb la Llei general tributària i el Reglament General
de Recaptació.
Article 2
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan
per la prestació de serveis realitzats o la realització d’activitats efectuades en règim de
Dret públic quan simultàniament:
a) Els esmentats serveis o activitats es prestin pel sector privat i,
b) Siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.
II. Obligats al pagament
Article 3
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals hagin de ser satisfets aquells.
Article 4
No estaran obligats al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i
per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
Article 5
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El pagament de preus públics no substituirà l’obligació dels subjectes passius d’obtenir,
quan sigui el cas, les autoritzacions municipals que siguin necessàries per tal de gaudir
dels serveis i activitats gravats amb preus públics.
El pagament de preus públics serà compatible amb la imposició de sancions i altres
mesures adequades, com la suspensió de la prestació, quan els obligats al pagament
gaudeixin, sense la deguda autorització, de serveis o activitats gravats per aquest tipus
d’execucions.
Article 6
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.
Quan la utilització del servei o la realització de l’activitat provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa
que correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents
de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import, amb inici i incoació
d’un expedient d’ordre individual de manament.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments
a què es refereix aquest article.
III. Naixement d’obligació
Article 7
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
L’obligació també neix en el moment que s’utilitza un servei públic o una activitat, encara
que manqui l’autorització.
Article 8
L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics.
Quan el servei públic o l’activitat no es presti o no es realitzi per causes no imputables a
qui està obligat al pagament del preu, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el
dipòsit.
Article 9
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.
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Si no s’ha establert explícitament, quan es tracti de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si
el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe el venciment es produeix en el moment de
la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
IV. Gestió dels preus públics
Article 10
L’Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització dels serveis o les activitats i fer
les comprovacions oportunes.
L’Ajuntament pot regular tots aquests aspectes al reglament d’ús del corresponent servei
o de l’activitat.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que n’impedeixin les
comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar liquidacions per estimació, partint
de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex més adients.
Article 11
L’Administració municipal, tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, pot
suspendre la prestació del servei o l’activitat que els qui estan obligats al pagament
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o dades sol·licitades, quan obstaculitzin
les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el
pagament dels preus acreditats.
Article 12
Quan els preus no se satisfacin en el venciment que el correspongui, l’Administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els interessos de demora aplicant el
tipus d’interès legal una vegada hagi transcorregut un mes dels del venciment de
l’obligació.
Article 13
Al cap de sis mesos del venciment, l’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen
per via de constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb el lliurament de la
certificació de dèbit corresponent i la justificació que ha estat intentat el cobrament o se
n’ha fet el requeriment. Quan la deutora sigui una Administració pública, s’aplicarà en la
via de constrenyiment el procediment especial que en cada cas correspongui.
Serà d’aplicació per qualsevol aspecte no estipulat en aquesta Ordenança, referent a la
gestió de recaptació, l’establert a la vigent legislació al respecte.
V. Forma de pagament
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Article 14
Els preus inclosos en la matrícula anual, dins dels terminis que en l’anunci d’aprovació i
cobrament s’indiquin.
Quan es tracti de cursos, colònies i ensenyament de tot tipus, en el moment de
formalitzar-ne la matrícula o la inscripció.
Quan es tracti d’altres serveis o activitats, des de l’obtenció de la llicència o en el moment
d’inici de la prestació del servei o realització de l’activitat.
Quan es tracti de la utilització d’edificis, locals i instal·lacions culturals i esportives
municipals, que se sol·liciti el lloguer o la utilització.
Quan es tracti d’assistència a espectacles públics de tot tipus i de visites a exposicions,
museus i altres manifestacions o activitats similars, en el moment d’entrar en els recintes
corresponents.
Quan es tracti de venda de textos, publicacions, reproduccions i altres béns accessoris, al
moment del lliurament i la recepció.
El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal, o
a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, o en el mateix
recinte, local o oficina de lliurament i recepció.
d’efectes timbrats.
Article 15
Els deutes derivats dels preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els
procediments previstos en el Reglament general de recaptació i en les altres lleis i
disposicions estatals reguladores de la mateixa.
Les quotes de preus públics per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del
domini públic objecte del cobrament periòdic, siguin exigides en procediment executiu de
constrenyiment d’acord amb les previsions del Reglament general de recaptació. El
procediment de constrenyiment s’iniciarà amb la formació de la relació de deutors,
immediatament després de la finalització del període voluntari de cobrament.
Article 16
L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que
ho prohibeixin, la prestació del servei o l’activitat, quan les persones 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 els pagaments dels preus públics i interessos de demora acreditats.
Article 17
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Potestativament es podran exigir preus públics en règim d’autoliquidació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 29 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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ANNEX DE TARIFES PER A REALITZAR CAMPANYES DE TRACTAMENT AERI PER
AL CONTROL DEL BARRINADOR DE LA FUSTA “ZEUZERA PYRINA”
Objecte i fonament
És objecte d’aquesta preu públic:
El servei per dur a terme campanyes de tractament aeri contra el barrinador de la fusta
anomenat “Zeuzera pyrina”.
Obligació de contribuir
Està constituït per a la utilització del servei i tractament aeri del terreny amb productes
específics i homologats contra el barrinador de la fusta “Zeuzera pyrina” als avellaners,
als garrofers, a les oliveres, als ametllers, a les pomeres i als noguers.
L’obligació del pagament neix al moment d’utilitzar el servei.
Obligats al pagament
Els beneficiaris del servei regulat en aquesta Ordenança o els seus representants legals.
Les agrupacions, associacions o entitats, tant públiques com privades que rebin els
serveis objecte d’aquesta ordenança.
Tarifes
Les tarifes a aplicar per aquest servei són les següents:
Per cada hectàrea, segons dades del cadastre, de l’Ajuntament o
de la Unió de Pagesos

21,99 €
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