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Article 3r. Obligats tributaris
Estaran obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats per les que s’hagin de satisfer.

14/01/2020 Alcalde

Article 4t. Exempcions
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 tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
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Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’Entitat
Local quan es doni alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Quan sigui de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests
efectes, no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels
administrats:
− Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentaries.
− Quan els béns o els serveis o activitats requerits siguin imprescindibles
per la vida privada o social del sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Article 2n. Fet imposable

Codi Segur de Validació

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa als
articles del 15 al 19, del 20 al 27 i el 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix l’ordenança reguladora dels preus públics que es regirà per
l’establert al present document i amb la consideració que les normes de la qual s’atenen
al que disposa la legislació anterior.

Estat d'elaboració: Original

Article 1r. Fonament i naturalesa

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019
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Article 8è. Aportació de documentació complementària
L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei i pot, així mateix,
fer les comprovacions oportunes. En el cas que els usuaris no facilitin les dades
esmentades o que impedeixin les comprovacions, l’administració municipal pot efectuar
les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels
índex adients.
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Article 9è. Suspensió del servei
L’administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que
ho prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l’activitat quan els qui estan
obligats 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 el pagament dels preus acreditats.
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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 hom no
hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en tot 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.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Article 7è. Períodes de pagament

Codi Segur de Validació

Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment.

Estat d'elaboració: Original

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no
es presti o desenvolupi procedirà la devolució de l’import corresponent.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la
realització de l’activitat si be les entitats podran exigir el dipòsit previ del seu import
total o parcial

Origen: Origen administració

Article 6è. Obligació de pagament

Url de validació

El pagament de preus públics per prestacions de serveis o realització d’activitats i no
prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la
seva legalització i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei amb les
sancions o altres mesures que correspongui.

Metadades

Article 5è. Pagament del preu públic
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En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a
l’Ajuntament una còpia de la proposta i de estat econòmic on es desprengui que els
preus públics cobreixen 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 s’hi
farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula.

Article 13è. Justificació del preu públic

14/01/2020 Alcalde

En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic
corresponent, que haurà d’acreditar que cobreixi com a mínim el cost del servei o de
l’activitat realitzada.
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconselli, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat
anterior. En aquests casos s’haurà de consignar en els Pressupostos de l’entitat les
dotacions oportunes per la cobertura de la diferencia resultant si hi fos.
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Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els
consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus estatuts.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts pel mateix Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost.

Codi Segur de Validació

L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les
seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 23.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Estat d'elaboració: Original

Article 12è. Establiment del preu públic

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

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 l’expedició de la
certificació de dèbit corresponent i la justificació d’haver-se intentat el cobrament o
haver-se fet el seu requeriment.

Origen: Origen administració

Article 11è. Gestió del cobrament via executiva

Url de validació

Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora
aplicant el tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment
de l’obligació.

Metadades

Article 10è. Impagament del preu públic
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2,00 €
50,00 €
3,50 €
2,50 €
25,00 €
40,00 €
50,00 €
1,50 € per persona
40,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
Gratuït
15,00 €
2,00 €

Aquestes tarifes establertes es satisfaran en el moment de la recepció del servei.
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10,00 €

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

10,00 €
10,00 €
2,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €

Codi Segur de Validació

20,00 €
15,00 €
100,00 €

Estat d'elaboració: Original

350,00 €
35,00 €
75,00 €

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

A) Lloguer d’equipaments municipals
1. Lloguer del Local Social (1 dia)
2. Lloguer del Local Social (1 hora a la setmana cost per trimestre)
3. Lloguer del Local Social particulars i entitats del municipi (sense taules i
cadires)
4. Lloguer de l’equip de so
5. Lloguer d’altres espais municipals per activitats amb afany de lucre (3 hores)
6. Lloguer del Local Social per activitats privades Fira de l’Ametlla comercial
(espai de 10 m2)
B) Oficina de Turisme – adquisició de productes
1. Còpia audiovisual turístic sobre Vilagrassa
2. Còpia audiovisual turístic sobre la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa
3. Exemplar imprès de la Carta de Població de Vilagrassa / Auca de la Fira
4. Exemplar del llibre “Vilagrassa” de Marc Sans
5. Exemplar del llibre “Vilagrassa: VIII centenari de la Carta de Població”
6. Exemplar del llibre “Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis de
Vilagrassa”
7. Exemplar del llibre “L’escola de Vilagrassa” d’Antònia Pérez
C) Oficina de Turisme – lloguer de bicicletes
1. Lloguer d’una bicicleta (preu per dia)
2. Fiança per poder llogar una bicicleta
D) Servei de la Piscina municipal
Entrada individual
Entrada jubilat o infantil
Entrada grup un dia (fins a 10 persones)
Entrada grup un dia (d’11 a 15 persones)
Entrada grup un dia (a partir de 16 persones)
Entrada grup infantil un dia (a partir de 10 persones)
Abonament temporada
Abonament temporada jubilats (65 o més)
Abonament temporada infantil (6-12)
Abonament persones minusvalia
Infants de menys de 6 anys
Curset de natació, per setmana
Gandula per dia

Origen: Origen administració

Preu
(IVA exclòs)

TARIFES DELS PREUS PÚBLICS

Url de validació

Article 15è. Quota tributària
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

Metadades

Article 14è. Bonificacions i exempcions
No es pot exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a) Abastament 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 preescolar i educació general bàsica.
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Signat electrònicament a Vilagrassa, pels càrrecs i en la data que consten a l’espai de signatura.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

En els casos de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

Codi Segur de Validació

Es posa per fer constar que per acord de l’Ajuntament Ple de data 05.11.2019, es va
modificar l’estructura de les taxes especificada a l’article 15è de la present ordenança, el
qual començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.

Estat d'elaboració: Original

Diligència.-

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Origen: Origen administració

Disposició addicional

Url de validació

La redacció definitiva d’aquesta ordenança fiscal, que consta de quinze articles, ha estat
aprovada per la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 28 de juliol de 2014, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del primer dia de setembre de
2014. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.

Metadades

Disposició final

