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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I 
ESPECIALITZATS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Consell 
Comarcal estableix el preu públic per la prestació dels serveis socials bàsics i 
especialitzats que, subsidiàriament, tindrà la naturalesa d’aportació, tal com preveu 
l’article 41 del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis socials bàsics i 
especialitzats que el Consell Comarcal del Segrià presta als municipis de la comarca. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament els ajuntaments de la comarca del Segrià als quals el 
Consell Comarcal presta el servei. 
 
Article 4. Quota 
El preu dels serveis socials bàsics i especialitzats serà de 8,97 €/habitant/any. La 
població que es tindrà en compte per al càlcul dels habitants serà la darrera xifra oficial 
aprovada per Reial decret. Aquest és irreductible, fins i tot en el cas de gaudiment de 
vacances pel personal adscrit al servei. 
 
Article 5. Meritació 
El preu es merita l’1 de gener de cada any. 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
 

1. El preu públic s’exigeix per bimestres vençuts, i el pagament s’ha de fer 
efectiu en el termini màxim de 60 dies d’ençà de la seva notificació als 
ajuntaments. 

2. Les quotes meritades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, 
que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora. 

 
Article 7. Infraccions i sancions 
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Aquest preu públic és un refós del preu públic publicat al BOPL número 225 de 24 de 
novembre de 2014 i al BOP número 220 del dia 16/11/2016 
 
Data del refós.- Lleida, 17 de gener de 2017 
 


