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Ordenança núm. 6 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA  DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1r.- Disposicions Generals 
 
D’acord amb el què disposa l’article 127 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i segons les normes contingudes en els articles 41 a 
47 de l’esmentat text normatiu, l’Ajuntament de Sant Celoni regula mitjançant la present ordenança 
l’establiment, la gestió i el cobrament dels preus públics per la prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats de la seva competència. 
 
Article 2n.- Objecte 
 
Es consideren preus públics les prestacions pecuniàries que s’han de satisfer per la prestació de serveis 
o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies especificades en la lletra b) de l’article 20.1 del TRLRHL  
 
Article 3r.-  
 
Obligats al pagament Estan obligades al pagament les persones que es beneficiïn dels serveis o les 
activitats per les quals s’hagin de satisfer els preus públics.  
 
Article 4r.-  
 
Naixement de l’obligació de pagament L’obligació de pagament neix en el moment en que s’inicia la 
prestació del servei o la realització de l’activitat. Tot i així, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del 
seu import, total o parcial. 
 
Article 5è.- 
 
Establiment i fixació dels preus públics:  L’establiment i fixació dels preus públics correspon al Ple de 
l’Ajuntament sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern de conformitat amb 
l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Article 6è.- Quantia dels preus públics 
 
1. L’import dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. 
 
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin l’Ajuntament 
podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior. En aquests casos s’hauran de 
consignar en el pressupost municipal les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència 
resultant, si n’hi hagués. 
 
3. En la determinació de la quantia dels preus públics no s’hi inclourà l’Impost sobre el Valor Afegit, que 
necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui procedent. 
 
Article 7è.- Gestió dels preus públics 
 
1. L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei o l’activitat no es prestin o 
desenvolupin, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
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3. Quan les prestacions de serveis gravades pels preus públics siguin de caràcter continuat, el 
cobrament de les quotes anuals corresponents serà realitzat mitjançant padró, el període de cobrament 
del qual quedarà fixat en la pròpia regulació específica del preu públic. 
 
4. Els preus públics es satisfaran pels mitjans que té establerts l’Ajuntament amb caràcter general o els 
que es faci constar en el propi preu públic de forma específica, si se n’estableix un de diferent. 
 
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment 
 
Article 8è.- Procediment per a l’establiment o modificació dels preus públics 
 
1. Les àrees municipals competents per a la gestió administrativa dels preus públics proposaran 
l’establiment o modificació dels preus públics. 
 
2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar acompanyades d’una 
memòria econòmic-financera on es justifiqui el cost del servei, el grau de cobertura financera d’aquest 
cost, l’import de les tarifes i els altres elements indispensables per procedir a la gestió i recaptació dels 
preus. 
 
3. Un cop aprovats els preus públics, s’incorporaran a la present ordenança general com a annexos. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2017 i mantindrà la seva vigència mentre 
no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 
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