
 

Ordenances Fiscals 2022 

  

ACORD REGULADOR  

PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ALLOTJAMENT TEMPORAL D’URGÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 

PREMIÀ DE DALT 

  

Article . 1r. Fonament i Naturalesa  

 

 D’acord amb allò que disposa l’article 41 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel Servei d’allotjament temporal 

d’urgències gestionat pel mateix, que es regula pel present acord regulador i, en tot allò que aquest no contempli 

expressament, per l’ Ordenança General de Preus Públics, així com pel Reglament del servei aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament.  

Article 2n. Obligats al pagament  

 

Seran obligats al pagament del preu públic regulat en el present acord regulador, aquelles persones 

empadronades a Premià de Dalt que es beneficiïn del servei, essent el fet imposable el dret a habitar l’allotjament 

d’urgències.  

Article 3r. Import del Preu Públic  

 

El pagament del preu públic pel Servei d’allotjament temporal d’urgències serà una quantitat variable al mes en 

funció dels ingressos de la unitat familiar amb els límits establerts per la Llei 24/20105, de 29 de juliol, de mesures 

urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i addicionalment el preu pels 

subministraments de l’habitatge.  

 

1. Preu per habitació: 

• el 10 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’IRSC. 

• el 12 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC. 

• el 18 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l’IRSC.  

2. Preu per despeses de subministraments: 

 10,00 € mensuals per persona adulta. 

• 5,00 €  mensuals per menors de 18 anys 
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Article 4rt.  Exempcions i Bonificacions  

Si la persona acollida no pot assumir la totalitat del cost mensual del servei degut a circumstàncies especials, 

degudament documentades, es valorarà per l’equip tècnic de SSB segons les Bases Reguladores per l’atorgament 

d’ajuts individuals i/o familiars vigents en cada moment, atenent als guanys econòmics de la unitat familiar i a la 

puntuació obtinguda es podrà declarar l’exempció total o parcial del pagament per l’òrgan competent.  

 

Article 5è. Naixement de l’obligació de pagament  

 

1. L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en que s’inicia el servei, prèvia admissió i signatura del 

contracte de cessió d’ús del pis.  

2. Una vegada s'hagi establert el servei esmentat, les quotes s'acreditaran dins els deu primers dies del mes i el 

període impositiu comprendrà aquell mateix mes, excepte en els supòsits d’inici i finalització del servei; en aquest 

cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  

3. En cas de que s’iniciï el servei en una data diferent al primer dia del mes o finalitzi en una data diferent a l’últim 

dia del mes, el preu a pagar serà prorratejat per dies. 

4. En cas d’abandonament del pis per causa imputable a l’interessat, en una data anterior a l’establerta en el 

contracte, no hi haurà dret ni al prorrateig per dies ni a la devolució de l’import ja abonat.  

 

Article 6è. Gestió  

El subjecte passiu podrà domiciliar el pagament del preu públic en el moment de la signatura del contracte o 

podrà abonar-lo mitjançant ingrés bancari dins dels deu primers dies del mes. El preu públic es liquidarà i s’exigirà 

a l’inici del servei i a l’inici de cada mes, dins dels deu primers dies, i el pagament es farà amb caràcter mensual. 

El Servei de Recaptació Municipal o en l’Òrgan en qui delegui el qual serà l’encarregat del seu cobrament. Les 

quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar 

recàrrecs i també interessos de demora.  

  

Disposició final. Aprovació i vigència  

 

Aquest acord regulador aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada a Premià de Dalt el 26 d’ octubre de 

2020, entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació i regirà fins la seva modificació o derogació 

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

  

 


