ORDENANÇA DE NORMES GENERALS PER A L’ESTABLIMENT
O MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AQUEST
AJUNTAMENT
Article 1.- Fonament i Règim.
De conformitat amb el disposat en l’article 2.1 e) i 117 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament podrà establir i exigir
preus públics, que es regularan pel disposat en l’article 41 a 48 de l’esmentada llei i per
aquesta ordenança.
Article 2.- Procedència de l’establiment de preus públics.
1. Aquest Ajuntament podrà establir i exigir preus públics per la prestació de serveis o
la realització d’activitats de la competència de l’entitat local sempre i quan es donen
simultàniament les dos circumstàncies següents:
- Que no siguen de recepció o sol·licitud obligatòria. A aquestes
efectes es considerarà obligatòria la sol·licitud o recepció per part
dels administrats:
a) Quan vinga imposada per disposicions legals o
reglamentàries
b) Quan els béns, serveis o activitats requerits siguen
imprescindibles per a la vida privada o social del
sol·licitant.
- Que es presten o realitzen pel sector privat, estiga o no establerta la
seua reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.
2.- L’Ajuntament no podrà exigir preus públics pels serveis següents:
- Proveïment d’aigua en fonts públiques.
- Enllumenat de vies públiques
- Vigilància pública en general
- Protecció Civil
- Neteja de la via pública
- Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficien dels serveis o
activitats pels quals hagen de satisfer-se.
Article 4.- Quantia i obligats al pagament.
1.-L’import dels preus públics deurà cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2.- Quan existisquen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
l’aconsellen, l’Entitat podrà fixar preus públics per baix del límit previst a l’apartat
anterior. En aquests casos deuran consignar-se al pressupost de l’Entitat les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si l’haguera.
Article 5.- Administració i cobrament.
1.- L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
2.- L’obligació de pagar el preu públic naix des de que s’inicie la prestació del servei o
la realització de l’activitat.
3.- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic o
l’activitat administrativa no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l’import
corresponent.
4.- Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment administratiu d’apremi.

Article 6.- Fixació.
1.- L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà a l’Ajuntament en Ple.
2.- En l’acord d’imposició i ordenació deurà constar, com a mínim, el següent:
a) Els serveis públics o activitats administratives que originen com a
contraprestació el preu públic.
b) L’import quantificat en pessetes al qual puja el preu públic que s’establisca
c) L’expressa declaració de que el preu públic cobreix el cost dels serveis, amb
excepció del disposat en l’article 4.2 d’aquesta Ordenança; en aquest cas es
farà constar les dotacions pressupostàries que cobreixen la diferència.
d) Data a partir de la qual es comence a exigir el preu públic.
e) La remissió expressa en tot el demés al disposat en aquesta Ordenança
General i en la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3.- Els imports dels preus públics aprovats es donaran a conèixer mitjançant anuncis en
el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Article 7.Com a excepció a la regla general del pagament dels preus públics per les persones
obligades conforme al disposat en aquesta Ordenança, les Administracions Públiques no
estaran obligades al seu pagament pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per tots els que immediatament interessen a
la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
DISPOSICIÓ FINAL.
Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província entrarà en vigor, amb efecte de l’1 de gener de 1999,
continuant la seua vigència fins que s’acorde la seua derogació o modificació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
La present Ordenança deroga “l’Ordenança de normes generals per a l’establiment o
modificació de preus públics per aquest Ajuntament i els Organismes Autònoms i
Consorcis que depenen d’aquell” vigent des de l’1 de gener de 1990.

