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OBJECTE

Article 1.- La present ordenança té per objecte establir els principis bàsics i les
Normes comunes aplicables a tots els preus públics de l'Ajuntament de Picanya.
Les normes contingudes en aquesta Ordenança seran d'aplicació supletòria en tot
allò no previst en la regulació particular, si és procedent, de cada preu públic.
CONCEPTE
Article 2.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions
pecuniàries que se satisfacen per la prestació de serveis o la realització d’activitats
de la competència municipal, quan no hi concòrrega cap de les dues
circumstàncies següents:
a) Que els serveis o les activitats administratives no siguen de sol·licitud o
recepció voluntària per als administrats
b) Que els serveis públics o les activitats administratives no es presten o realitzen
pel sector privat, estiga o no establerta la seua reserva a favor sel sector públic
conforme a la normativa vigent.
Article 3.- Als efectes previstos en la lletra a) de l'apartat A) de l'article anterior
hom no considerarà voluntària la sol·licitud per part dels administrats:
a) Quan els vinga imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Quan constituïsca condició prèvia per a realitzar qualsevol activitat o
obtindre'n drets o efectes jurídics determinats.

OBLIGATS AL PAGAMENT
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Article 4.- Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficien
dels serveis o activitats per què s'hi hagen de satisfer aquells.
QUANTIA
Article 5.- L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització
d'activitats haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat
realitzada.
Article 6.- Quan existisquen raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic
que així ho aconsellen, l'Ajuntament de Picanya podrà fixar preus públics per sota
dels límits previstos en els apartats 1 i 2 de l'article anterior. En aquests casos,
hom haurà de consignar en els pressupostos de l'Entitat les dotacions oportunes
per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi haguera.
Article 7.-Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porte aparellada la
destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del
pagament del preu públic que hi pertocara, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del
seu import.
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FIXACIÓ
Article 8.1. L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de
l'Ajuntament, sense perjuí de les seues facultats de la delegació en la
Comissió de govern, conforme a l'art. 23.2.b) de la Llei 7/85, de la llei de
2 d'abril.
2. L'Ajuntament, en acordar l'establiment o modificació d'un preu públic,
podrà atribuir als seus Organismes autònoms la seua fixació futura quan
corresponguen a serveis a càrrec dels dits Organismes, excepte quan
els preus no en cobrisquen el cost.
Els organismes autònoms que tinguen atribuïts per l'Ajuntament la
fixació dels seus preus públics li remetran una còpia de la proposta i de
l'estat econòmic del qual es desprenga que els preus públics cobrixen el
cost del servei.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Article 9.- L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació
del servei o la realització de l'activitat, si bé s'hi exigirà el dipòsit previ del seu
import.
Article 10.- Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu
públic, l'activitat administrativa no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució
de l'import corresponent.
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Article 11.1. El cobrament dels preus públics s'efectuarà en els terminis compresos
entre les dates d'inici i finalització de cobrament que s'establixen en els
apartats següents:
2. El cobrament dels preus públics s'iniciarà:
a) La data de notificació, individual o col·lectiva, de la liquidació a
l'obligat al pagament.
b) L'obertura del respectiu termini de cobrament quan es tracte de preus
públics que siguen objecte de notificació col·lectiva i periòdica.
c) La data del començament del termini assenyalat, si és procedent, en
la regulació especifica de cada preu públic, quan es tracte de
declaracions, liquidacions o autoliquidacions.
3. El termini de cobrament dels preus públics finalitzarà:
a) Per als deutes notificats, individual o col·lectivament, l'últim dia hàbil
del mes natural següent al de la notificació.
b) Per als deutes que siguen objecte de notificació col·lectiva i
periòdica, als dos mesos comptadors a partir de la data en què
quede oberta la seua respectiva cobrança, llevat que circumstàncies
especials aconsellen l'ampliació d'aquest termini.
c) Els deutes que hagen de pagar-se per declaració–liquidació o
autoliquidació, en el termini o data que assenyale la regulació
especifica del preu públic que es tracte.
4. La regulació especifica de cada preu públic podrà establir terminis de
recaptació distints dels fixats amb caràcter general en els apartats
anteriors a aquest article.
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Article 12.- Els deutes per preus públics s'exigiran per mitjà del procediment
administratiu de constrenyiment.
NORMA SUPLETÒRIA
Article 13.- En tot el no previst en la present Ordenança s'aplicarà el que preveu
la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals; Llei 8/89, de Taxes i Preus
Públics; Llei General Pressupostària i la resta de normes que resulten d'aplicació
als preus públics.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. En cas d'impagament dels preus públics, l'òrgan municipal competent
podrà acordar la interrupció o cessament de la prestació del servei o
realització de l'activitat, que justifique la seua exigència.
2. El que preveu l'apartat anterior serà aplicable sense perjuí de l'exigència
dels deutes vençuts.
3. El que preveuen els apartats anteriors d'aquesta Disposició Addicional
no obsta l'aplicació, si és procedent, de les sancions que resultaren
procedents per infraccions de la normativa aplicable als serveis que es
tracte.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogades
totes les disposicions de rang reglamentari municipal que regulen les matèries
objecte de la present ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia 1
de gener de 1999, i hi romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
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