4.1. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 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 117, en
relació amb l’article 41-A), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, estableix els preus públics per a la prestació de serveis
públics o la realització d’activitats de la seva competència, i per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es
capítol VI del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
ordenança, i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
públics i modificació establerta a la llei 25/1991, de 13 de juliol i
general de recaptació.
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Article 2. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries
que es satisfan per la prestació del servei o la pràctica d’activitats administratives
de competència municipal que han de complir simultàniament dos requisits:
- Que es realitzi de forma lliure i espontània, i que la sol·licitud del servei o
activitat administrativa sigui per voluntat de l’interessat i, alhora, que el susdit
servei o activitat no es presti per les entitats de Dret públic en situació de
monopoli.
II.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
Article 3. Estan obligats al pagament del preu públic aquells qui es beneficiïn
dels serveis o activitats pels que se’n hagin de satisfer.
Article 4. No estan obligades 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.
Article 5. 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’exaccions.
Article 6. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic:
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del

preu públic 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 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.
Si no s’ha establert explícitament, quan es tracti de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natura; 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.
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’adoptar 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.

Quan els preus no se satisfacin en el venciment que els 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
des 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 lliurement de la certificació de dèbit corresponent i la justificació
que ha estat intentant 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.
V.- ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS.
Article 14. L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple, sens
perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern.
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus
públics, establerts per la mateixa corporació, corresponents als serveis o
activitats a càrrec dels organismes esmentats, excepte quan els preus no en
cobreixin el cost. Aquesta atribució també es podrà fer, i en els mateixos
termes, envers els consorcis, tret que hi hagi una indicació diferent en els seus
Estatuts.
En el primer supòsit, els organismes i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament
una còpia de la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que els preus
públics cobreixin 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 es repercutirà d’acord amb la
normativa que el regula.
Article 15. Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats
concertats amb administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o
privat, seran els que incloguin els convenis esmentats. En absència de Conveni o
concert, seran el del quadre tarifari aprovat per l’Ajuntament.
Article 16. L’import dels preus públics per la prestació dels serveis o la
realització d’activitats ha de satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada, sens perjudici del que preveu l’article següent.
Article 17. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic
que ho aconsellin, l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota del límit que
preveu l’article anterior. Si és el cas, caldrà consignar en els pressupostos
municipals de les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència
resultant.
Article 18. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article
anterior, inclosa la capacitat econòmica dels obligats al pagament, a part de les

que deriven de les conveniències del mateix servei o activitat i es pot arribar, en
casos justificats, a la gratuïtat d’aquest servei o activitat.
Article 19. En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar la
memòria econòmico-financera corresponent. Els acords d’establiment i ordenació
de preus públics no tenen naturalesa d’ordenança. Un cop adoptats han de ser
publicats al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial. La publicació al BOP
determinarà la seva eficàcia immediata, llevat que l’acord mateix ho disposi
altrament.
Article 20. No es poden exigir preus públics per cap dels serveis i les activitats
següents:
A. Proveïment d’aigua en fonts públiques.
B. Enllumenat de vies públiques.
C. Vigilància pública en general.
D. Protecció civil.
E. Neteja de la via pública.
F. Ensenyament en els nivells d’educació infantil i primària.
Article 21. Llevat que els acords d’establiment ho disposin altrament, les tarifes
dels preus públics s’actualitzaran anualment amb efectes a ú de gener, de forma
automàtica, seguint les variacions experimentades per l’índex de preus al
consum. Aquesta actualització s’aplicarà sobre els imports vigents durant l’any
anterior.
VI.- FORMA DE PAGAMENT.Article 22.
1. Els preus inclosos en la matrícula anual, dins dels terminis que en l’anunci
d’aprovació i cobrament s’indiquin.
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, el preu corresponent s’ingressarà en
concepte de dipòsit previ, d’acord amb l’article 47.1 de la Llei 39/88, en el
moment de la sol·licitud de la llicència.
3. Quan es tracti de cursos, colònies i ensenyament de tot tipus, en el moment
de formalitzar-ne la matrícula o la inscripció.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Quan es tracti de venda de textos, publicacions, reproduccions i altres béns
accessoris, al moment del lliurament i la recepció.
8. 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.
9. El pagament dels preus públics es podrà exigir en règim d’autoliquidació.

Article 23.- Convenis:
Es podran establir convenis amb els subjectes obligats al pagament de preus
públics i amb agrupacions de contribuents.
1. Els convenis amb els obligats al pagament, agrupacions de contribuents i amb
les empreses o entitats que gestionin el servei públic relacionat amb el domini
públic local, tenen per objecte la fixació d’una xifra global i assenyalament de
comú acord. En el cas d’agrupació de contribuents es podrà determinar de comú
acord la respectiva quota individual entre els diversos obligats al pagament del
repartiment del total de la xifra global.
2. Els contribuents agrupats en un conveni, assumeixen, subsidiàriament i
mancomunadament, l’obligació de cobrir els dèficits que, en el seu cas, es
produeixen al venciment de cada període de pagament, per la manca d’ingrés de
la quota individual d’algun dels agrupats.
3. Els convenis s’ajustaran a les normes següents:
a) Durada. No podrà tenir una vigència superior a dos anys.
b) Pròrroga. Podrà prorrogar-se per un any si el subjecte passiu o l’agrupació de
contribuents així ho sol·liciten abans de l’últim trimestre de vigència del
conveni, i s’estendrà concedida aquesta si l’Ajuntament no es pronuncia un
mes després del seu venciment.
c) Preu i forma de pagament. El preu convingut s’ingressarà en els terminis
establerts en les normes reguladores del conveni.
d) Facultat inspectora de l’Ajuntament. La facultat inspectora de l’Ajuntament
serà de requerir les dades i antecedents que es cregui oportunes, i de vigilar
l’exacte compliment de les normes a les quals s’hagi de sotmetre.
e) Interessos. El retard en el pagament del preu públic o de qualsevol termini
comportarà l’aplicació d’interessos de demora.
f) Rescissió. La rescissió del conveni es produirà per la manca d’ingrés del preu
o d’algun dels terminis establerts. La rescissió comportarà que els
contribuents quedin sotmesos a les normes generals de pagament d’aquesta
ordenança amb els terminis i quotes establerts amb caràcter general.
Article 24.1. La persona que efectuï el pagament d’un preu públic tindrà dret al lliurament
d’un justificant del pagament realitzat.
2.Els justificants de pagament són, segons els casos:
a) Rebut o factura.
b) El resguard o segell justificant d’haver fet el pagament en una entitat de
crèdit col·laboradora.
c) Els bitllets o tiquets d’entrada.
d) Qualsevol altre document al qual l’Alcaldia atorgui caràcter de justificant del
pagament.
Article 25.-

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al
pagament dels preus públics, les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als
serveis, utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin
per a l’aplicació de les tarifes.
2. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades
esmentades o impedeixin les comprovacions oportunes, l’Administració procedirà
a determinar l’import del preu públic, partint de les dades que posseeixi i de
l’aplicació dels índex adients, i practicarà i notificarà la liquidació que
correspongui.
Article 26.1. 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 matèria.
2. Les quotes de preus públics per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials del domini públic objecte de cobrament periòdic, no satisfetes dins del
període voluntari de 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 27.- Procediment sancionador:
1. La utilització d’un servei públic o aprofitament especial del domini públic
municipal, sense que s’hagi demanat la corresponent autorització, serà
considerat com una infracció que serà sancionada amb multa.
2. En els casos d’utilització privativa del domini públic municipal de tracte
successiu, es considerarà que es produeix una infracció diària mentre duri la
utilització sense llicència.
Article 28.L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic, 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 29.En els casos que s’estableixin les tarifes dels preus públics segons la categoria de
la via pública, serà d’aplicació la classificació fiscal vigent dels carrers a efectes
d’aplicació dels tributs municipals.
Article 30.Aplicació de tarifa mínima per prestació de serveis (empostissats i tanques) per
actes socials, culturals, esportius i festius:

En aquest cas s’aplicarà la tarifa mínima quan es tracti d’entitats sense ànim de
lucre, per a activitats pròpies de l’entitat sense cap finalitat lucrativa.
Article 31.Les liquidacions dels preus públics que es meritin per l’ocupació de la via pública
amb motiu d’obres per rehabilitació integral de façanes, gaudiran de les
bonificacions que s’estableixin.
DISPOSICIÓ FINAL.Primera.- La present Ordenança entrarà en vigor el dia u de gener de 1999, una
vegada ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província, i mantindrà la
seva vigència fins que l’Ajuntament n’acordi la modificació o derogació.
Segona.- Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament el dia 14 de
desembre de 1998.

ANNEX DE TARIFES PER A REALITZAR CAMPANYES DE TRACTAMENT
AERI PER AL CONTROL DEL BARRINADOR DE LA FUSTA “ZEUZERA
PYRINA”.
OBJECTE I FONAMENT.Es objecte d’aquest preu públic:
El servei per dur a terme campanyes de tractament aeri contra el barrinador de
la fusta anomenat “Zeuzera Pyrina” als avellaners d’aquest terme municipal.
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.
OBLIGATS AL PAGAMENT.a) Els beneficiaris del servei regulat en aquesta Ordenança o els seus
representants legals.
b) Les agrupacions, associacions o entitats, tan públiques com privades que
rebin els serveis objecte d’aquesta ordenança.
TARIFES.Les tarifes a aplicar per aquest servei són les següents:
- Per cada Ha
segons escriptura de la finca o dades del cadastre o de
l’Ajuntament o de la Unió de Pagesos, 17,43 €.

