
 

 

 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
NÚM. 18 
 
 
Article 1. Fonament  
 
1. De conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alella estableix l’ Ordenança gen
reguladora dels preus públics municipals per la utilització de les instal·lacions 
municipals, la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
Aquesta Ordenança conté les normes comunes, tant substantives com processals, q
cal considerar, a tots els efectes, parts integrants de la regulació de cadascun 
d’aquells, en tot allò que aquestes no regulin expressament.
 
2. Els preus públics a què es refereix l’article 127, només contindran els elements 
indispensables per a la fi
aquells criteris específics de la gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris 
d’acord amb el servei de què es tracti. Aquesta Ordenança general, per tant, és 
directament aplicable en la rest
 

Article 2. Definició  
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de 
competència municipal quan hi concorrin les dues circ
 
-   Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de 
recepció obligatòria.  
 
-   Que els serveis públics o les activitats administratives siguin efectuades pel sector 
privat. 
 

Article 3. Obligats al pagament 
 
Tenen l’obligació de pagar els preus públics els que gaudeixin, utilitzin o els qui es 
beneficiïn de les instal·lacions municipals, serveis o de les activitats pels quals s’han 
de satisfer aquests.  
 

Article 4. Naixement de l’obligació
 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’emet l’autorització d’us de les 
instal·lacions municipals o quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial
preu públic. 
 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alella estableix l’ Ordenança gen
reguladora dels preus públics municipals per la utilització de les instal·lacions 
municipals, la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
Aquesta Ordenança conté les normes comunes, tant substantives com processals, q
cal considerar, a tots els efectes, parts integrants de la regulació de cadascun 
d’aquells, en tot allò que aquestes no regulin expressament. 

2. Els preus públics a què es refereix l’article 127, només contindran els elements 
indispensables per a la fixació de la quantia corresponent així com, si procedís, 
aquells criteris específics de la gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris 
d’acord amb el servei de què es tracti. Aquesta Ordenança general, per tant, és 
directament aplicable en la resta d’aspectes. 

Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de 
competència municipal quan hi concorrin les dues circumstàncies següents: 

Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de 

Que els serveis públics o les activitats administratives siguin efectuades pel sector 

al pagament  

Tenen l’obligació de pagar els preus públics els que gaudeixin, utilitzin o els qui es 
beneficiïn de les instal·lacions municipals, serveis o de les activitats pels quals s’han 

Article 4. Naixement de l’obligació 

1. L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’emet l’autorització d’us de les 
instal·lacions municipals o quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial

 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS  

1. De conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alella estableix l’ Ordenança general 
reguladora dels preus públics municipals per la utilització de les instal·lacions 
municipals, la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
Aquesta Ordenança conté les normes comunes, tant substantives com processals, que 
cal considerar, a tots els efectes, parts integrants de la regulació de cadascun 

2. Els preus públics a què es refereix l’article 127, només contindran els elements 
xació de la quantia corresponent així com, si procedís, 

aquells criteris específics de la gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris 
d’acord amb el servei de què es tracti. Aquesta Ordenança general, per tant, és 

Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de 

umstàncies següents:  

Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de 

Que els serveis públics o les activitats administratives siguin efectuades pel sector 

Tenen l’obligació de pagar els preus públics els que gaudeixin, utilitzin o els qui es 
beneficiïn de les instal·lacions municipals, serveis o de les activitats pels quals s’han 

1. L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’emet l’autorització d’us de les 
instal·lacions municipals o quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del 



 

 

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

Article 5. Establiment i fixació del
 
En aplicació al que disposa l’article 47.1. del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
conformitat amb l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, r
Bases de Regim Local, l’establiment o modificació dels preus públics correspon a la 
Junta de Govern. 
 

Article 6. Quantia i procediment administratiu per l’establiment i modificació 
dels preus públics municipals
 
1. L’ import dels preus púb
ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 

 
2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar 
acompanyades d’una memòria ec
grau de cobertura financera dels costos corresponents.
 
3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho 
aconsellin, l’Ajuntament d’ Alella podrà fixar preus públics per so
l’apartat 1. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. 
 
4. Els preus es poden graduar per les raons esmentades a l'apartat a
falta de capacitat econòmica de l’obligat, a part d'aquelles que es deriven de les 
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat de la 
prestació del servei o de l’activitat corresponent.
 
5. Es podran presentar propostes d’establiment o modificació de preus públics durant 
l’exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis municipals 
finançats per preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho requereixi.
 

Article 7. Repercussió de 
 
1. En les liquidacions i cobraments de preus públics practicades per la prestació de 
serveis procedeix la repercussió d’IVA d’acord amb la normativa reguladora de l’impost. 
 
2. Quan l’acord de fixació del preu públic no faci esment de l’IVA, 
s’escau, aquest estarà inclòs.
 

Article 8. Gestió dels preus públics
 

2. Quan per causes que no són imputables a l’obligat al pagament del preu públic, l’ús, 
el servei o l’activitat no es presti o no es desenvolupi, es procedirà a la devolució de 

Article 5. Establiment i fixació dels preus públics  

En aplicació al que disposa l’article 47.1. del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
conformitat amb l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Regim Local, l’establiment o modificació dels preus públics correspon a la 

Article 6. Quantia i procediment administratiu per l’establiment i modificació 
dels preus públics municipals 

1. L’ import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats, 
ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 

2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar 
acompanyades d’una memòria econòmico-financera on es justifiqui el seu import i el 
grau de cobertura financera dels costos corresponents. 

3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho 
aconsellin, l’Ajuntament d’ Alella podrà fixar preus públics per sota del límit previst a 
l’apartat 1. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. 

4. Els preus es poden graduar per les raons esmentades a l'apartat anterior, inclosa la 
falta de capacitat econòmica de l’obligat, a part d'aquelles que es deriven de les 
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat de la 
prestació del servei o de l’activitat corresponent. 

presentar propostes d’establiment o modificació de preus públics durant 
l’exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis municipals 
finançats per preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho requereixi.

 l’IVA 

1. En les liquidacions i cobraments de preus públics practicades per la prestació de 
serveis procedeix la repercussió d’IVA d’acord amb la normativa reguladora de l’impost. 

2. Quan l’acord de fixació del preu públic no faci esment de l’IVA, s’entendrà que, si 
s’escau, aquest estarà inclòs. 

Article 8. Gestió dels preus públics 

 

2. Quan per causes que no són imputables a l’obligat al pagament del preu públic, l’ús, 
el servei o l’activitat no es presti o no es desenvolupi, es procedirà a la devolució de 

En aplicació al que disposa l’article 47.1. del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 

eguladora de les 
Bases de Regim Local, l’establiment o modificació dels preus públics correspon a la 

Article 6. Quantia i procediment administratiu per l’establiment i modificació 

lics per la prestació de serveis o la realització d’activitats, 
ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.  

2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar 
financera on es justifiqui el seu import i el 

3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho 
ta del límit previst a 

l’apartat 1. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.  

nterior, inclosa la 
falta de capacitat econòmica de l’obligat, a part d'aquelles que es deriven de les 
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat de la 

presentar propostes d’establiment o modificació de preus públics durant 
l’exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis municipals 
finançats per preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho requereixi. 

1. En les liquidacions i cobraments de preus públics practicades per la prestació de 
serveis procedeix la repercussió d’IVA d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.  

s’entendrà que, si 



 

 

1. L’Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de 
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei 
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
 
2. 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 d
 
3. L’Ajuntament pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei o l’activitat quan els obligats al pagament 
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les d
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense 
perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
 

Article 9. Gestió del cobrament
 
1. Pel que fa al pagament dels preus públics en els casos de d
l’Ajuntament emetrà la liquidació entre els dies 1 i 5 de cada mes, des de la data 
d’inici de la prestació del servei o activitat fins a la finalització o fins la data de 
notificació de baixa en cas que aquesta es produeixi abans de f
activitat.  
 
2. En la resta de casos, el pagament del preu públic s’haurà de realitzar amb 
anterioritat a la prestació del servei o a la participació en les activitats a què fa 
referència aquesta ordenança, de manera que no es permetr
la participació en l’activitat si no s’acredita haver efectuat l’ ingrés. En aquest cas, el 
pagament es cobrarà en el mateix moment mitjançant, preferentment, targeta de 
crèdit.  
 
3. En el supòsit d’inscripció en les prestacions
l’inici, la tarifa a satisfer es calcularà en proporció als mesos que resten. Quan es 
gestioni una modificació de quota o una baixa abans de la finalització de la prestació 
del servei o activitat, s’haurà de notificar
l’àrea corresponent abans del dia 20 del mes anterior a la modificació/baixa. Si no fos 
així, en el primer cas, es continuarà cobrant la quota sense aplicar la modificació 
corresponent. En el supòsit de la bai
següent.  
 
4. En el supòsit d’impossibilitat de la prestació del servei o de realització d’una 
activitat, per prescripció mèdica, o qualsevol altre causa justificada, es procedirà a la 
devolució de l’import satis
presentació d’una instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament amb antelació 
suficient per garantir la prestació del servei o el correcte funcionament de l’activitat. 
La devolució es realitzarà des de
de l’àrea corresponent, prèvia fiscalització de la Intervenció. 
 

1. L’Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de 
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei 
així mateix, fer les comprovacions oportunes. 

2. 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 índexs adients. 

3. L’Ajuntament pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei o l’activitat quan els 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. 

Article 9. Gestió del cobrament 

1. Pel que fa al pagament dels preus públics en els casos de domiciliació bancària, 
l’Ajuntament emetrà la liquidació entre els dies 1 i 5 de cada mes, des de la data 
d’inici de la prestació del servei o activitat fins a la finalització o fins la data de 
notificació de baixa en cas que aquesta es produeixi abans de finalitzar el servei o 

2. En la resta de casos, el pagament del preu públic s’haurà de realitzar amb 
anterioritat a la prestació del servei o a la participació en les activitats a què fa 
referència aquesta ordenança, de manera que no es permetrà la presta
la participació en l’activitat si no s’acredita haver efectuat l’ ingrés. En aquest cas, el 
pagament es cobrarà en el mateix moment mitjançant, preferentment, targeta de 

3. En el supòsit d’inscripció en les prestacions dels serveis o activitats posterior a 
l’inici, la tarifa a satisfer es calcularà en proporció als mesos que resten. Quan es 
gestioni una modificació de quota o una baixa abans de la finalització de la prestació 
del servei o activitat, s’haurà de notificar presencialment o per escrit a les oficines de 
l’àrea corresponent abans del dia 20 del mes anterior a la modificació/baixa. Si no fos 
així, en el primer cas, es continuarà cobrant la quota sense aplicar la modificació 
corresponent. En el supòsit de la baixa es cobrarà la corresponent quota del mes 

4. En el supòsit d’impossibilitat de la prestació del servei o de realització d’una 
activitat, per prescripció mèdica, o qualsevol altre causa justificada, es procedirà a la 
devolució de l’import satisfet sempre que aquest fet es comuniqui mitjançant la 
presentació d’una instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament amb antelació 
suficient per garantir la prestació del servei o el correcte funcionament de l’activitat. 
La devolució es realitzarà des de la Tresoreria en virtut de decret d’Alcaldia, a proposta 
de l’àrea corresponent, prèvia fiscalització de la Intervenció.  

 

1. L’Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de 
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei i pot, 

2. Cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, 

 

3. L’Ajuntament pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei o l’activitat quan els obligats al pagament 

ades sol·licitades, quan 
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense 

omiciliació bancària, 
l’Ajuntament emetrà la liquidació entre els dies 1 i 5 de cada mes, des de la data 
d’inici de la prestació del servei o activitat fins a la finalització o fins la data de 

inalitzar el servei o 

2. En la resta de casos, el pagament del preu públic s’haurà de realitzar amb 
anterioritat a la prestació del servei o a la participació en les activitats a què fa 

à la prestació del servei o 
la participació en l’activitat si no s’acredita haver efectuat l’ ingrés. En aquest cas, el 
pagament es cobrarà en el mateix moment mitjançant, preferentment, targeta de 

dels serveis o activitats posterior a 
l’inici, la tarifa a satisfer es calcularà en proporció als mesos que resten. Quan es 
gestioni una modificació de quota o una baixa abans de la finalització de la prestació 

presencialment o per escrit a les oficines de 
l’àrea corresponent abans del dia 20 del mes anterior a la modificació/baixa. Si no fos 
així, en el primer cas, es continuarà cobrant la quota sense aplicar la modificació 

xa es cobrarà la corresponent quota del mes 

4. En el supòsit d’impossibilitat de la prestació del servei o de realització d’una 
activitat, per prescripció mèdica, o qualsevol altre causa justificada, es procedirà a la 

fet sempre que aquest fet es comuniqui mitjançant la 
presentació d’una instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament amb antelació 
suficient per garantir la prestació del servei o el correcte funcionament de l’activitat. 

la Tresoreria en virtut de decret d’Alcaldia, a proposta 



 

 

5. En el supòsit de la liquidació d’un rebut retornat caldrà recollir a l’oficina de l’àrea 
corresponent el document administratiu que informa de l’import pendent de liquidar, 
que es cobrarà en el mateix moment mitjançant targeta de crèdit.
 
6. En cas que es produeixi el retornament d’algun rebut, a l’import del/s rebut/s 
retornat/s es carregaran les despeses bancàries que s’hagin originat, sens perjudici 
dels interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal. 
 
7. En cas de tenir dos rebuts retornats 
suposarà donar de baixa l’usuari del Servei o activitat a les quals estava inscrit, prèvia 
notificació al/s interessat/s.
 
8. Quan els preus públics no se satisfacin en el venciment que els correspon, 
l’Administració municipal exigirà, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els  
interessos de demora previstos al procediment de recaptació executiva. 
 
9. En el supòsit de reducció de la prestació del servei o de la no realització de 
l’activitat per interès municipal s’aplicarà proporcionalment  una reducció sobre 
l’import total. 
 
10. Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
11. El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament
voluntari. La via de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de 
constrenyiment. 

 
Article 10. Convenis de col·laboració
 
L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
organitzacions representatives 
finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials, o els 
procediments de liquidació o recaptació.
 

 
Disposició Final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprobada pel Ple en sessió celeb
de 2016 començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents.
 

Disposició derogatòria 
 
A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedarà derogat el text contingut a 
l’ordenança reguladora dels preus públics aprovada pel ple municipal en sessió 

5. En el supòsit de la liquidació d’un rebut retornat caldrà recollir a l’oficina de l’àrea 
corresponent el document administratiu que informa de l’import pendent de liquidar, 
que es cobrarà en el mateix moment mitjançant targeta de crèdit. 

es produeixi el retornament d’algun rebut, a l’import del/s rebut/s 
retornat/s es carregaran les despeses bancàries que s’hagin originat, sens perjudici 
dels interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal.  

7. En cas de tenir dos rebuts retornats pendents de liquidar, siguin consecutius o no, 
suposarà donar de baixa l’usuari del Servei o activitat a les quals estava inscrit, prèvia 
notificació al/s interessat/s. 

8. Quan els preus públics no se satisfacin en el venciment que els correspon, 
stració municipal exigirà, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els  

interessos de demora previstos al procediment de recaptació executiva. 

9. En el supòsit de reducció de la prestació del servei o de la no realització de 
municipal s’aplicarà proporcionalment  una reducció sobre 

10. Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 

11. El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament
voluntari. La via de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de 

Article 10. Convenis de col·laboració 

L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
organitzacions representatives dels obligats al pagament dels preus públics, amb la 
finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 

Aquesta ordenança fiscal aprobada pel Ple en sessió celebrada Alella, a 27 d’octubre 
de 2016 començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 

A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedarà derogat el text contingut a 
l’ordenança reguladora dels preus públics aprovada pel ple municipal en sessió 

 

5. En el supòsit de la liquidació d’un rebut retornat caldrà recollir a l’oficina de l’àrea 
corresponent el document administratiu que informa de l’import pendent de liquidar, 

es produeixi el retornament d’algun rebut, a l’import del/s rebut/s 
retornat/s es carregaran les despeses bancàries que s’hagin originat, sens perjudici 

pendents de liquidar, siguin consecutius o no, 
suposarà donar de baixa l’usuari del Servei o activitat a les quals estava inscrit, prèvia 

8. Quan els preus públics no se satisfacin en el venciment que els correspon, 
stració municipal exigirà, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els  

interessos de demora previstos al procediment de recaptació executiva.  

9. En el supòsit de reducció de la prestació del servei o de la no realització de 
municipal s’aplicarà proporcionalment  una reducció sobre 

10. Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 

11. El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament    
voluntari. La via de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de 

L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
dels obligats al pagament dels preus públics, amb la 

finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials, o els 

rada Alella, a 27 d’octubre 
de 2016 començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 

A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedarà derogat el text contingut a 
l’ordenança reguladora dels preus públics aprovada pel ple municipal en sessió 
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