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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 06 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS  
  
Article 1er.  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, a l’empara 
del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i conforme amb 
els acord adoptats entre l’ajuntament de Vallbona de les Monges i l’Entitat Municipal de 
Rocallaura el dia 21 de setembre de 2004, l’Entitat Municipal descentralitzada de 
Rocallaura estableix la taxa sobre la conservació i el manteniment de la xarxa de 
clavegueram que es regira per la present  Ordenança. 
 
Article 2n.  
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per 
la prestació de serveis o la practica d’activitats administratives de competència de l’EMD 
quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:  
 a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o 
de recepció obligatòria.  
 b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de 
ser prestades o efectuades pel sector privat per que no impliquen una intervenció en 
l’actuació dels particulars o cap altra manifestació d’autoritat, o bé quan no es tracti de 
serveis dels quals s’hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la 
normativa vigent.  
 
Obligats al pagament 
Article 3er. 
Estan solidàriament obligats al pagament, els que utilitzen els serveis o activitats pels 
quals cal satisfer els preus públics, encara que no hagin demanat la corresponent 
concessió, llicencia, autorització o prestació. 
 
Naixement de l’obligació 
Article 4art.  
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la practica 
de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament 
especial.  
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un 
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.  
 
Article 5e.  
L'EMD podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.  
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti o no es 
practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.  
 
Article 6e.  
Per al pagament del preu públic, l'EMD pot establir períodes de venciment, mitjançant el 
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.  
Si hom no ho 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 qualsevol 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.  
Concessió o autorització d'aprofitaments especials 
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Gestió     
Article 7e.  
Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració 
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.  
 
Article 8e.  
Al cap de sis mesos del venciment, l'EMD 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.  
 
Establiment i fixació dels preus públics 
Article 9e.  
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen a la presidència donat compta a 
la Junta Veïnal en la propera sessió que es celebri. 
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.  
 
Vigència 
Aquesta ordenança començarà a regir a partir de la data de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i continuarà en vigor mentre no s'acordin la seva 
modificació o derogació.  
 
Diligència 
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per la Junta Veïnal de l’EMD de 
Rocallaura el dia 13 de desembre de 2006. 
 


