ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 24
Aplicació pressupostària 340.01

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS
FONAMENT LEGAL
Article 1. D’acord amb l’establert en els articles 41 a 48 i 117 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, s’estableix el preu públic per la prestació de serveis especials.

MOTIUS
Article 2. Serà objecte d’aquest preu públic la prestació dels serveis especials, tals com la vigilància
especial d’establiments, instal·lacions o d’altres, així com els de sanitat preventiva i altres de tipificació
similar.

SUBJECTE PASSIU
Article 3. Estan obligats al pagament del preu públic regular en aquesta Ordenança:
a.

Les persones que sol·licitin la prestació del servei.

b. Les persones o titulars dels béns o persones jurídiques en els particulars beneficis de les quals
repercutesqui la prestació del servei.

PREU
Article 4. Constituirà el preu del servei el cost total de la prestació efectuada, segons:
1.

El temps emprats pel personal municipal, segons cost hora que li correspongui en el règim de
retribucions anuals vigents i elevant-se les fraccions a la unitat.

2.

El cost dels materials emprats, per justificació dels mateixos, o, si és el cas, per aplicació de tarifes
similars recollides en les ordenances vigents o en estimacions patrimonials.

GESTIÓ I COBRAMENT
Article 5. Quan per part dels interessats es realitzi sol·licitud expressa del servei, s’efectuarà una
declaració amb indicació de personal, temps i materials estimats necessaris.
Article 6. En el mateix moment en què es realitzi la sol·licitud es podrà efectuar liquidació provisional
d’acord amb llo declarat, i es procedirà a l’ingrés per part de l’interessat.
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Article 7. En qualsevol cas, una vegada prestat el servei sol·licitat, es procedirà a calcular una liquidació
pel cost definitiu, tant en personal com en materials, continuant el procediment recaptador per a la
totalitat de la deuta o per la diferència, segons el previst en l’article anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA
La unitat de compta a efectes d’aprovació de les tarifes contingudes en la present Ordenança es l’Euro.
La menció a la pesseta s’efectua únicament amb caràcter informatiu de cara al període transitori que
finalitzarà el 28 de febrer de 2002, sense perjudici de que en cas d’utilitzar la possibilitat de pagament en
pessetes en el període transitori, aquest s’efectuï mitjançant la conversió del saldo final a pagar segons
les regles establertes en l’article 11 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre de 1998, sobre la introducció
de l’euro.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no previst en aquesta Ordenança s’estarà al que disposa la Llei 39/88, reguladora de les
hisendes locals, i la Llei general tributària, i en el seu cas, l’Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels tribut i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2002, i tindrà efectes fins a la seva modificació o
derogació expressa.
EL SECRETARI
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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