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ACORD DE PLE DE PREUS PÚBLICS 
 
ACORD PLE NÚM. 23 – Reguladora dels Preus Públics. 
 
Article 1. Naturalesa i fonament 
1. De conformitat amb el que es preveu en relació amb l’article 41 de la Llei 39/1988 
(actualment del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004), aquest Ajuntament estableix els preus públics per la prestació 
de serveis públics o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regirà per aquesta 
Ordenança, pel que es regula en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de Taxes i Preus Públics, i el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 2. Concepte 
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de 
Dret públic quan, prestant-se també pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per 
part dels administrats. 
 
Article 3. Obligats al pagament. 
Estan solidàriament obligats al pagament els qui sol·licitin o es beneficiïn de la prestació 
d’un servei o activitat per les que hagin de satisfer-se preus públics. 
 
Article 4. Naixement de l’Obligació 
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització 
de l’activitat, o des del moment en que s’utilitzi un servei públic. 
 
Article 5. Depòsit previ 
Per a la prestació del servei o activitat caldrà que per part de l’obligat al pagament es 
realitzi dipòsit previ de l’import total. 
 
Article 6. Establiment i fixació 
1. L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà a Ple de la corporació, 
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d'acord 
amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim 
local. 
 
2. L’import dels preus públics per la prestació de serveis, serà com a mínim el cost del 
servei o de l’activitat practicada. 
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3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat local podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’apartat 
anterior. En aquests casos serà necessària l’adopció de les previsions pressupostàries 
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant d’existir aquesta. 

 
Article 7. 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. 
 

- Les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan, prestant-se també pel 
sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats 
 
Article 8. Tarifes 
1. En tots els expedients de fixació o modificació de preus públics ha de figurar una 
memòria econòmica-financera que justifiqui les tarifes que es proposen i el grau de 
cobertura financera dels costos corresponents. 

 
2. Les tarifes dels diferents preus públics seran les que figuren en l’annex d’aquesta 
Ordenança. 

 
Article 9. Obligació de pagament 
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix en el 
moment en que s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, podent però 
exigir en tots els casos el dipòsit previ del seu import total. 
 
2. Quan es tracti de cursos, colònies i ensenyament de tot tipus, en el moment de 
formalitzar-ne la matrícula o la inscripció. 
 
3. Quan es tracti d’altres serveis o activitats, en el moment d’inici de la prestació del 
servei o realització de l’activitat, podent-se però, com ja s’ha dit, exigir el dipòsit previ. 
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4. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat 
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent o, tractant-se 
d’espectacles el canvi de les entrades quan això sigui possible. 
 
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Article 10. Forma de pagament 
El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal, 
BASE, o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, o en el 
mateix recinte, local o oficina de lliurament i recepció. 
 
Article 11. Justificant de pagament 
1. La persona que efectuï el pagament d’un preu públic tindrà dret al lliurament d’un 
justificant del pagament realitzat. 

 
2. Els justificants del pagament són, segons els casos: 

a) Rebut o factura. 
b) El resguard o segell justificant d’haver fet el pagament en una entitat de crèdit 
col·laboradora. 
c) Els efectes timbrats que s’adheriran al títol de la llicència, permís o autorització. 
d) Els bitllets o tiquets d’entrada. 
e) Qualsevol altre document al qual l’Alcaldia atorgui caràcter de justificant del 
pagament. 
 

Article 12. 
Els deutes derivats dels preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els 
procediments previstos en el Reglament General de Recaptació i en les altres lleis i 
disposicions estatals reguladores de la matèria. 
 
Article 13. Suspensió de la prestació del servei 
L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que 
ho prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades 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 els pagaments dels preus públics i interessos de demora acreditats. 

 
Article 14. Infraccions i sancions 
- Epígraf 2n: Els elements, materials, mobiliari i equips que siguin retornats de forma 
defectuosa, o que no siguin retornats o avariats es podran liquidar a càrrec de 
l’arrendatari, a preu de reposició dels esmentats elements. 
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- Les infraccions i defraudacions de la resta de preus públics seran sancionades d’acord 
amb allò que preveuen l’art. 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria. 

 
ANNEX: TARIFES 

 
EPÍGRAF 1r: Inserció de Publicitat als mitjans de difusió municipals (DELTA.CAT i 
Butlletins Informatius Municipals 
 

FALQUES EUROS 

Falca 20" 1,50 

Falca 25" 2,00 

Falca 30" 3,00 

Per cada falca de més 1,00 

PACKS 

Deltacat.cat Pack 20 mensual 
2 falques diàries de dilluns a divendres en 
horari comercial, de fins 20” 

60,00 

Deltacat.cat Pack 25 mensual 
2 falques diàries de dilluns a divendres en 
horari comercial, de fins 25” 

90,00 

Deltacat.cat Pack 30 mensual 
2 falques diàries de dilluns a divendres en 
horari comercial, de fins 30” 

120,00 

 

PREU PUBLICACIÓ 

Roba pàgines 2,00 

Megabànner Estandar 4,00 

Megabànner Premium 6,00 

PACKS 

Roba pàgines Deltacat.cat mensual 50,00 

Megabànner Estandar Deltacat.cat mensual 100,00 

Megabànner Premium Deltacat.cat mensual 150,00 

PRODUCCIÓ DE FALQUES I BANS MUNICIPALS 

Gravació falca: inclou producció i música de la llibreria d’Ebredigital, SL 5,00 

 

PATROCINI ESPAI DELTACAT.CAT 

Mensual 100,00 

Temporada 500,00 

2. PUBLICITAT ALS BUTLLETINS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 

 €/inserció 

¼ de pàgina 50'00 

½ pàgina 100'00 
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1 pàgina 150,00 

Contraportada 350'00 

 
IMPORTS AMB IVA INCLÒS 

 
1.1 Normes de gestió 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada emissió de 
publicitat, i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els epígrafs 
respectius. 

 
2. Les persones o entitats jurídiques interessades en l'emissió de la publicitat regulada 
en aquest preu públic hauran de sol·licitar-ho així com procedir a la signatura del 
corresponent contracte d'emissió. 

 
3. Per la seva part, i pel que correspon a la inserció de publicitat als Butlletins 
d’Informació Municipal, les liquidacions per aquest preu públic correspondran a 
cadascuna de les publicacions dels esmentats Butlletins. 

 
4. Les persones o entitats jurídiques interessades en la inserció a la qual es fa 
referència al punt anterior hauran de sol·licitar-ho. 

 
5. Les liquidacions resultants de les sol·licituds a les quals es fa referència en aquest 
article s’exigiran en règim d’autoliquidació/liquidació.  

 
1.2. Bonificacions 
1.- Gaudiran d’una bonificació: 
- Del 20%Les persones que contractin, a la vegada, un espai a Deltacat.Cat i una 
publicitat al “Desaigüe”. 
 
- Quan ho sol·licitin fundacions, associacions, col·lectius i usuaris sense ànim de lucre, 
per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, podran 
bonificar-se  de la taxa que resultin inferiors als paràmetres previstos en l’apartat anterior. 
En aquests casos s’haurà de consignar en el pressupostos de l’entitat les dotacions 
oportunes per a la cobertura de les diferències resultants si n’hi hagués.  

 
EPÍGRAF 2n: Lloguer d’Elements, Mobiliari i Materials municipals 
 
Elements logístics i actes subjectes (incloent entrega i muntatge): 

MATERIAL PREU 

Taula (6-8 pax) 3,5€/unitat 

Cadira 0,55€/unitat 

Funda 2€/unitat 
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Carpa 3x3 30€/unitat 

Plafons 30€/m2 

Tanques 5,80€/unitat 

Foco escenari 18€/unitat 

Tarima escenari 16,50€/m2 muntat 

Passarel·la 25,50€/m2 muntat 

Moqueta 3,50€/m2 

Escala 47€/unitat 

Foco paret 12€ unitat 

Foco peu 18€ unitat 

Faristol 70€ unitat 

Projector 2500 lumens 90€ 

Projector + pantalla 2x2 110€ 

Projector + pantalla 4x4 420€ 

Megafonia petita sense muntatge 125€ (2 altaveus + micro + cables) 

Megafonia petita amb muntatge 185€ (2 altaveus + micro + cables) 

Megafonia gran sense muntatge 250€ (4/6 altaveus + micro + cable) 

Megafonia gran amb muntatge 325€ (4/6 altaveus + micro + cable) 

Lavabo químic 115€/unitat/dia 

Grup electrògen estandard 81€/unitat/dia (8 hores) 

Ban 60€/unitat 

 
Elements logístics i actes a títol informatiu per liquidació no subjectes a ordenança 
(incloent entrega i muntatge): 

 PREU 

Tanca d’obra 12€/unitat 

Allargo 12€/unitat 

Quadre elèctric 63a 125€ 

Quadre elèctric 32a 80€ 

Altres elements de titularitat municipal no 
detallats 

segons preu mercat 

 
Recursos humans subjectes a l’ordenança per contractació a tercers: 

 PREU 

Peó 15,62€/hora 

Netejador/a 15,62€/hora 

Tècnic/a 22,50€/hora 

Ambulància 38,72€/hora (amb 1 btp i 1 tècnic 
sanitari) 
56,87€/hora (metge) 
31,46€/hora (infermera) 
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Recursos humans a títol informatiu per liquidació no subjectes a l’ordenança, per gestió 
directa municipal: 

 PREU 

Tècnic/a municipal 12,69€/hora 

Administratiu/va 10,12€/hora 

Netejador/a 8,57€/hora 

Peó 9,88€/hora 

Policia Local 17,73€/hora 

Protecció Civil 15,62€/hora 

Ambulància 38,72€/hora (amb 1 btp i 1 tècnic 
sanitari) 
56,87€/hora (metge) 
31,46€/hora (infermera) 

              
La valoració de les hores extra que realitzaran els treballadors municipals s’atendran a 
l’establert als vigents convenis col·lectius de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament 
de Deltebre. 
 
A més, de les quanties resultants de l’aplicació de les tarifes contemplades a l’annex 
d’aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit d’una fiança fins a 300€ per 
tal de respondre del bon estat dels elements cedits i del retorn de la mateixos. Tot i 
això, de forma justificada, l’Ajuntament podrà exigir-ne una fiança diferent a l’import 
abans esmentat. 
 
2.1 Normes de gestió 
1. 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, en el 
moment de concessió del lloguer dels elements als veïns o entitats que ho hagin 
sol·licitat. 
 
2. Les persones, entitats o associacions interessades en la concessió dels aprofitaments 
regulats en aquesta ordenança, han de sol·licitar, amb caràcter previ, la prestació o el 
lloguer dels elements que els siguin d’interès, amb una antelació mínima de 10 dies, per 
tal que l’Ajuntament ho pugui preparar o, si s’escau, adquirir o arrendar. Una vegada 
autoritzada la petició i dipositada, en el seu cas, la corresponent fiança, es practicarà la 
corresponent autoliquidació. 

 
3. Els elements subministrats podran ser enretirats i entregats pels interessats en horari 
laboral i a les Dependències Municipals que se’ls indiqui, en cas que així ho estimi 
convenient l’àrea responsable de l’expedició de la pertinent autorització. 
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4. Les autoritzacions tindran caràcter personal, i no podran cedir-se ni subarrendar-se a 
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència i la pèrdua 
íntegra de l’import de la fiança dipositada.  
 
5. L'administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament 
dels preus públics, declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries 
per a determinar les dades o elements referents als serveis, i que calguin per a l’aplicació 
de les tarifes 
 
6.En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o 
impedeixin les comprovacions oportunes, l'Administració  procedirà a determinar l’import 
del preu públic,  partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients  i 
practicarà i notificarà la liquidació que si s’escau correspongui. 
 
2.2 Bonificacions 
- Gaudiran d’una bonificació ordinària del 50 % de la quota les entitats privades i usuaris 
particulars en exercici d’un servei públic concessionat i/o d’una actuació d’interès 
general, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres que siguin de propietat municipal. 
 
- Gaudiran d’una bonificació ordinària del 80 % de la quota les entitats i associacions 
sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats no 
incloses,  en  temps  i  forma,  en  el  calendari  anual  d’activitats municipals. 
 
- Gaudiran d’una bonificació del 90 % de la quota les entitats i associacions sense ànim 
de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats incloses, en 
temps i forma, en el calendari anual d’activitats municipals. 

 
- Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota les entitats, associacions  i usuaris 
sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats de 
caràcter excepcional o singular, degudament justificades o d’interès general. 

 
EPÍGRAF 3r: Preu públic Marketplace 
 
ANNEX: TARIFES 

CONCEPTE IMPORT 

Quota d’Inscripció a deltamarket.cat (municipi 
associat) 

100,00 € 

Quota d’Inscripció a deltamarket.cat (municipi no 
associat) 

150,00 € 

Quota de manteniment deltamarket.cat (municipi 
associat) 

19,00 € mensuals 
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Quota manteniment deltamarket.cat (municipi no 
associat)* 

49,00 € mensuals 

Es podran aplicar descomptes des del 5 al 100 %  

*La tarifa de municipi associat s’aplicarà en el moment que la població formalitzi 
conveni d’adhesió 

 
3.1 Normes de gestió  
1.Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran periòdicament, i seran 
irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els epígrafs respectius. 

1. Les persones o entitats jurídiques interessades en la inscripció al servei de la 
plataforma informàtica del Marketplace hauran de sol·licitar-ho i les liquidacions 
resultants de les sol·licituds a les quals es fa referència en aquest article s’exigiran en 
règim d’autoliquidació i/o liquidació.  

3.2. Exempcions 
Estaran exempts de la quota d’inscripció les persones o entitats jurídiques interessades 
que ho sol·liciten amb anterioritat al 30 de juny de 2021 i garantint una permanència d’un 
any, en cas contrari se’ls exigirà la taxa d’inscripció. 
 
EPÍGRAF 4t: Preu públic Deltebre Motor 
 
Exposició per a la venda de vehicle per, l’ocupació de 10 metres lineals de via pública -
60,00 € 

 
EPÍGRAF 5è: Preu públic Deltafira, Mescla i Festes de l’arròs 
 
5.1 Deltafira i Mescla  

CONCEPTE IMPORT 

Atraccions 90,00 €/unitat 

Parades 50,00 €/unitat 

Estand 3X3 190,00 €/unitat 

Estand 6X3 360 €/unitat 

Places per a vehicles 160 €/empresa (fins a 10 vehicles) 

Places per a vehicles 280,00 €/empresa (fins a 20 vehicles) 

S’aplicarà una bonificació del 70% del preu de l’estand a les associacions i 
col·lectius/agrupacions (Estand 3X3 = 57,00 € - Estand 6X3 = 108,00 € 

 
5.2 Festes de l’arròs 

CONCEPTE IMPORT 

Lloguer caseta de fusta 50,00 €/unitat 

Barra de begudes 150,00 € 
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EPÍGRAF 6è: Preus públics Festes Majors 
 
6.1- Col·locació aparells construcció plaça de bous 

Aparells Preu 

Carro 200,00 €/unitat 

Carreta fins a 5 ml 250,00 €/unitat 

Carreta de més de 5 ml 300,00 €/unitat 

Taulado 400,00 €/unitat 

Rampa 400,00 €/unitat 

 
6.2- Ocupació d’espai Comercial i d’Oci 

Parades Preus 

Venda bijuteria 100,00 €/unitat 

Guinguetes i remolcs 200,00 €/unitat 

Atracció petita 200,00 €/unitat 

Atracció gran 300,00 €/unitat 

 
6.3 – Ball 

Logística Preu 

Taula amb 6 cadires 40,00 €/unitat 

Abonaments 10,00 €/unitat 

Entrada diària 7,00 €/dia 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins 
a un 100% * 

 
EPÍGRAF 7è: Preus públics Foment Cultural 
 
7.1 - Venda de llibres 

Llibres destinats a promoció cultural 12,00 € 

L’Abans Deltebre 163 € 

 
7.2 -  Activitats Culturals 

CONCEPTE IMPORT 

Concert  i Espectacles A 5,00 € 

Concert  i Espectacles B 10,00 € 

Concert i Espectacles C 15,00 € 

Concert i Espectacles D 20,00 € 

Concert i Espectacles F 25,00 € 

Concert i Espectacles G 30,00 € 

Concert i Espectacles H 35,00 € 
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Concert i Espectacles I 40,00 € 

Concert i Espectacles J 45,00 € 

Concert i Espectacles K 50,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% * 

 

Activitats i tallers Culturals A 3,00 € 

Activitats i Tallers Culturals B 5,00 € 

Activitats i Tallers Culturals C 10,00 € 

Activitats i Tallers Culturals D 15,00 € 

Activitats i Tallers Culturals E 20,00 € 

Activitats i Tallers Culturals F 25,00 € 

Activitats i Tallers Culturals G 30,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% * 

 
7.3 – Publicacions i elements de promoció amb els següents imports: 

 

CONCEPTE IMPORT 

Publicació i/o Elements de Promoció A 5,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció B 10,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció C 15,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció D 20,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció E 25,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció F 30,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció G 40,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció H 50,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció I 75,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció J 100,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% * 

 
EPÍGRAF 8è: Preus públics Esports i Benestar 
 

Concepte Preu 

a) Cursos de natació piscines exteriors 40,00 €/mes 

b) Setmana addicional curs natació 
piscines exteriors 

10,00 €/setmana 

c) Activitat Esportiva A 5,00 € 

d) Activitat Esportiva B 10,00 € 

e) Activitat Esportiva C 15,00 € 

f) Activitat Esportiva D 20,00 € 

g) Activitat Esportiva E 30,00 € 

h) Activitat Esportiva F 40,00 € 
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i) Activitat Esportiva G 50,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% * 

 
EPÍGRAF 9è: Preus públics Joventut 
 
9.1 – Activitats Lúdiques 

CONCEPTE IMPORT 

Concert  i Espectacles A 5,00 € 

Concert  i Espectacles B 10,00 € 

Concert i Espectacles C 15,00 € 

Concert i Espectacles D 20,00 € 

Concert i Espectacles F 25,00 € 

Concert i Espectacles G 30,00 € 

Concert i Espectacles H 35,00 € 

Concert i Espectacles I 40,00 € 

Concert i Espectacles J 45,00 € 

Concert i Espectacles K 50,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins 
a un 100% * 

 
9.2 – Tallers i Activitats Formatives i/o Recreatives 

a) Tallers i Activitats A 3,00 € 

b) Tallers i Activitats B 5,00 € 

c) Tallers i Activitats C 10,00 € 

d) Tallers i Activitats D 20,00 € 

e) Tallers i Activitats E 30,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins 
a un 100% * 

 
 
*Tost els descomptes previstos a l’Annex d’aquesta Ordenança s’aplicaran previ informe 
dels serveis tècnics municipals i posterior acord adoptat per part de la Junta de Govern 
Local per delegació del Ple i previ dictamen de la Comissió Informativa. 
 
L’aprovació de nous preus públics serà competència de la Junta de Govern Local per 
delegació del Ple i previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent amb informe 
dels serveis tècnics municipals. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el dia 10 de 
novembre de 2021 entrarà en vigor un cop es publique la mateixa al Butlletí Oficial de la 
Província de conformitat amb l’establert a l’art. 45.1.a) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 



 

 

 

 

 

 

Àrea #DeltebreEficient                                                                 

Hisenda 
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del Procediment Aministratiu Comú de les Administracions Públiques i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 




