Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 – Preu Públic per Activitats
Culturals, Esportives, Turístiques, Educatives i Festives.
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l'article 41 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la participació en les
activitats culturals, esportives, educatives i festives organitzades per l’Ajuntament i
adreçades al públic.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la participació en les activitats
culturals, esportives, educatives i festives organitzades per l’Ajuntament i
adreçades al públic. En particular, es consideraran incloses en aquesta Ordenança
les següents activitats:
a) Organització d’activitats festives municipals, tant de caire esporàdic com de
periodicitat anual (Festes Majors, Deltafira, etc.)
b) Organització i difusió de cursos formatius.
c) Organització d’activitats esportives de tota mena.
d) Organització d’activitats culturals.
e) Qualsevol altre tipus d’element o d’activitat organitzada per l’Ajuntament i que
pugi ser inclosa en el fet imposable d’aquesta Ordenança.
Article 3. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix des de que s’inicia la utilització dels serveis que donin
dret a la participació en les activitats a les quals fa referència l’article anterior.
Article 4. Tarifes
Les tarifes a aplicar a cadascuna de les activitats seran les que s’estableixin
prèviament a l’inici de les mateixes, mitjançant acord de la Junta de Govern.
Aquestes tarifes hauran de cobrir, com a mínim, el cost suportat per l’Ajuntament
en l’organització i desenvolupament de les activitats corresponents.
Article 5. Normes de gestió.
D'acord amb el que es preveu en l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, les quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran en règim
d’autoliquidació, abans de l’inici de l’activitat a la qual es refereixi. Malgrat això,
quan es tracti de cursos i altres activitats de duració continuada, es podrà
fraccionar l’import de les tarifes en els terminis que s’estableixin en l’acord de
fixació de les mateixes.
Article 6. Infraccions i sancions
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Les infraccions i defraudacions d’aquesta Ordenança seran sancionades d’acord
amb allò que preveuen l’art. 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès
de la seva publicació.

EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,
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