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6.1 ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE PREUS PUBLICS
Article 1r.- Fonament legal
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 5 B-b i 5 D-c de la
Llei 7/85 de 2’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; articles 6-1 i 8.1.b) de la Llei 8/87
de 15 d’abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, art. 117 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i Disposició Addicional 2a de la Llei 8/89 de 13
d’abril de Taxes i Preus Públics.
2. El seu objecte es desenvolupar i fixar a les especialitats aplicables a aquest municipi els preus
públics que escaigui, segons el que preveuen els articles 41 al 48, ambdós inclosos, de
l’esmentada Llei 39/88.
Article 2on. Concepte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que
concorrin les circumstàncies següents:
A.- Que siguin de petició o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es
considera voluntària la petició o recepció per part dels administrats:
.- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
.- Quan els bens o serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
B.- Que es prestin o realitzin pel servei privat, estigui o no establerta la reserva a favor del sector
públic conforme a la normativa vigent.
Article 3er. No subjecció
No estaran subjectes a l’àmbit d’aquesta ordenança els serveis següents:
a.- Abastament d’aigües en fonts públiques
b.- Enllumenat de les vies públiques
c.- Vigilància pública en general
d.- Protecció civil
e.- Neteja de la via pública
f.- Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Article 4art. Obligació de contribuir
L’obligació de pagar el preu públic neix:
a.- Des que s’indica la prestació del servei
b.- Des que es realitza l’activitat.
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Article 5è. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficien de la prestació de serveis o
de la realització d’activitats.
Article 6è. Tarifes:
1.- Utilització d’instal·lacions municipals
A.- LOCAL SOCIAL DE SANT ESTEVE DE LLEMENA
1.- La seva utilització serà exclusiva per les persones empadronades en el municipi.
2.- El preu de la taxa s’estableix en 100,00€
3.- També caldrà dipositar una fiança prèvia per import de 100,00€ per a possibles desperfectes
que es puguin produir en el local social
4.- Per a associacions i entitats del municipi serà d’ús gratuït en els actes a realitzar propis de la
seva finalitat fundacional.
5.- Empreses que l’utilitzin hauran de pagar una taxa de 200,00€ i dipositar una fiança de 100,00€.
B.- INSTAL·LACIONS LA PLANTA
1.- Per a associacions i entitats del municipi serà d’ús gratuït en els actes a realitzar propis de la
seva finalitat fundacional.
2.- El preu de la taxa s’estableix en 25,00€ per colla fins a 10 persones
3.- El preu de la taxa s’estableix en 50,00€ per colla de més de 10 persones i menys de 50
persones
4.- El preu de la taxa s’estableix en 100,00€ per colla de més de 50 persones
5.- El preu de la taxa s’estableix en 50,00€ per a entitats no lucratives
6.- Els menors de 10 anys no comptabilitzaran com a integrants de la colla”
7.- Ús de la Planta a través dels “Minyons Escoltes i Guies de Catalunya” i “Campaments i més”,
la taxa s’estableix en 3,10€/nit/persona
C.- INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A CASAMENTS
1.- El preu de la taxa s’estableix en 50,00€ si es realitza a l’ajuntament
2.- El preu de la taxa s’estableix en 200,00€ si es realitza en algun altra lloc
Article 7è. Normes de Gestió
Amb caràcter general, el règim d’ingrés dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà el
d’autoliquidació.
Article 8è. Quantia dels preus públics
L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat
realitzada.
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Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que això ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el pressupost les
dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.
Article 9è. Publicitat dels preus públics
L’acord establiment o modificació dels preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, tauler d’anuncis i llocs de costum pel termini d’un mes per al general coneixement i
perquè els interessats puguin formular davant el mateix òrgan que els ha establert o modificat les
reclamacions o recursos que considerin procedents.
Article 10è. Competències
1.- El Ple determinarà els preus públics que siguin d’aplicació en aquest municipi.
2.- Es podrà atribuir la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple, amb
exempció dels que no cobreixin el seu cost:
a.- Als organismes autònoms municipals, respecte dels serveis o activitats la
competència dels quals tinguin prèviament atribuïda.
b.- A la Comissió de Govern, en la resta dels casos
3.- El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes de l’article 7 de
la Llei 39/88, respecte d’altres entitats supramunicipals.
4.- Dels preus aprovats o modificats pels organismes autònoms municipals o per la Comissió de
Govern, se’n donarà compte al Ple.
5.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Article 11è. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei Reguladora de les Hisendes locals, la Llei de
Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordants.
Article 12è. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst en l’article
65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat amb allò que
preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de publicació del text íntegre de
l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació mentre no s’acordi la seva
modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, octubre de 2018
El Secretari,

L’alcalde,

Pl. Major, 1 – 17154 Sant Aniol de Finestres – Tel 972 443 004 – Fax 972 443 145 – email: santaniol@santaniol.cat

