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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

11343

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels preus públics de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 20.07.17 va aprovar inicialment l'Ordenança General Reguladora dels Preus
Públics de l'Ajuntament de Ciutadella.
En el BOIB núm. 99 de dia 12 d'agost es publicà l'anunci de l'esmentada aprovació.
Atès que durant el període establert a l'efecte no s'han presentat al·legacions.
Atesa la legislació vigent, es publica íntegrament l'ordenança esmentada
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
CAPÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS
Article 1
Aquesta ordenança conté les normes aplicables a tots els preus públics establerts per l’Ajuntament de Ciutadella o els que en un futur
estableixi i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics que es regeixen pel capítol VI del títol I del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), per normes
concordants sobre hisendes locals i supletòriament per l’ordenança fiscal general i la Llei 8/1989, del 13 d’abril.
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Article 2
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions 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 TRHL.
CAPÍTOL II. SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3
Estan obligats al pagament dels preus públics totes les persones que es beneficiïn dels serveis o de les activitats pels quals hagin de satisfer
aquests preus.
Article 4
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de l’activitat.
CAPÍTOL III. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC
Article 5
En base a l’autorització continguda en l’article 47 del Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, es delega a la Junta de Govern local la fixació o modificació dels preus públics per a cadascun dels serveis o activitats que
s’ofereixin.
Article 6
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o de
l’activitat practicada.
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Article 7
1. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament de Ciutadella podrà fixar preus
públics per davall dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica
d’activitats cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.
2. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta de capacitat econòmica; a part d’aquelles que es
deriven de les conveniències del servei mateix i l’aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització, l’època o el moment en què es
produeix, etc.), es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
3. En tot l’expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic corresponent.
S’estableix un marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels contribuents, que serà d’aplicació als tributs i preus
públics que ho recullin de forma expressa en el seu redactat, i que podrà tenir com a referència alguns dels següents paràmetres:
- Nivell de renda de la unitat familiar.
- Situació d’atur, especialment de llarga durada.
- Famílies nombroses.
- Famílies monoparentals.
- Famílies amb membres amb discapacitat.
- Empadronament.
- Víctimes de violència de gènere.
CAPÍTOL IV. GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 8
L’Ajuntament té dret a exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del preu públic.
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Quan, per causes que no són imputables l’obligat, el pagament del preu, el servei públic, o l’activitat administrativa no es presti o no es
practiqui, s’ha de retornar d’ofici l’import del preu públic.
Article 9
1. El pagament del preu s’ha d’acreditar amb el lliurament del resultat de l’activitat o dels serveis sol·licitats o de l’autorització corresponent,
llevat que es disposi el contrari.
2. Llevat que les normes reguladores del servei disposin altra cosa, les persones que vulguin causar baixa en la seva recepció ho han de
comunicar per escrit i la baixa tindrà efectes al mes següent d’haver-la presentat.
3. Tanmateix, s’ha d’acreditar el pagament del preu per l’assistència dels cursos de formació que organitzi l’Ajuntament, amb els terminis i
les condicions que regulin les normes de matriculació de cada cas.
Article 10
L’administració municipal pot suspendre, si no existeixen normes especifiques que ho prohibeixin, la prestació del servei quan els obligats al
pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 11
1. Quan els preus públics no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’Ajuntament exigirà els recàrrecs i interessos previstos al
procediment de recaptació executiva.
2. Quan els rebuts es fraccionin per facilitar el seu pagament s’iniciarà el període executiu al dia següent de la data de venciment del rebut
fraccionat. L’ordenança corresponent determinarà la data de venciment de cada fracció i la forma de gestió.
Article 12
1. En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis procedeix la repercussió d’IVA quan aquests serveis tinguin
mínima entitat, i d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.
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2. Quan els preus es liquidin per la realització de funcions de naturalesa pública no es repercutirà IVA, sempre que el servei es presti
directament i en algunes de les formes previstes en l’article 85,3 de la Llei 7/1985.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única-. La present Ordenança deroga de forma completa l'anterior Ordenança General Reguladora de Preus Públics.
DISPOSICIÓ FINAL
Única-. Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent en què es publiqui al BOIB i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils assenyalats a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Tot el que es publica de conformitat amb el disposat a l’article 17.4 del RD 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals.

Ciutadella de Menorca
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L’Alcaldessa,
Joana Gomila LLuch
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