11. ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER PRESTACIONS DE
SERVEIS I ACTIVITATS SOCI-CULTURALS I D'ESPLAI
I. Concepte
ARTICLE 1
D’acord amb el que preveuen en els articles 127 i 41 a 47 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, i en l'exercici de la potestat reglamentària
reconeguda a l'Ajuntament de Vinaròs en els articles 4, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/85 de 2 d'abril, regu ladora de les bases de règim local, s'estableixen els preus públics per la prestació dels serveis o realització
d'activitats administratives que a continuació s'indiquen:
•

Prestacions de serveis i realització d'activitats socials, culturals i d'esplai, tals com a actuacions musicals, teatrals o artístiques, projeccions cinematogràfiques, visites guiades, exposicions, jornades o uns altres de naturalesa anàloga celebrats en edificis o instal·lacions
Municipals o en altres espais públics.

ARTICLE 2
Queden fora de l'àmbit de subjecció d'aquesta ordenança i, en conseqüència no sorgirà l'obligació de pagament dels preus públics previstos en la mateixa, l'assistència a cursos i sessions d'alfabetització.

II. Obligats al pagament
ARTICLE 3
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança els usuaris o beneficiaris dels
respectius serveis, i aquesta obligació naix des que s'inicia l'activitat o servei, si bé es podrà exigir el dipòsit
previ del seu import total o parcial en règim d'autoliquidació. Quan per causes no imputables a l'obligat al
pagament del preu, el servei o l'activitat no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent.

III. Fixació de tipus i quanties
ARTICLE 4
1, En virtut del que s’estableix en l'article 47.1 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, la determinació concreta de les activitats o serveis
d'entre els previstos en l'article 1 pels quals es podrà exigir preu públic, així com la determinació de la quantia
concreta a satisfer pels usuaris d'aquestes activitats o serveis, seran determinats per acord de la junta de
govern local.
2, El que es disposa en l'apartat anterior serà igualment d'aplicació a quan aquestes activitats o serveis siguen
realitzats per organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament de Vinaròs.
3, Els acords de la junta de govern pels quals es determine l'establiment d'un preu públic hauran de contenir:
•

Especificació concreta de l'activitat o servei que es presta, d’acord amb amb el que es disposa en els
articles 41 i 42 de la TRLHL.

•

Quantia del mateix, d’acord amb el que es disposa en l'article 44 de la TRLHL. A l'efecte de poder
fixar aquesta quantia es formularà per la dependència responsable de l'organització de l'activitat o
servei una memòria estimativa del cost del mateix. En els imports fixats s'entendrà inclòs l'Import de
l'impost sobre el valor afegit.

•

Formes de gestió i cobrament del preu públic, amb respecte al que es disposa en l'article 45 i 46 de
la TRLHL.

ARTICLE 5
No estarà subjecta al pagament d'aquest preu la utilització de les citades instal·lacions en els següents casos:
•

La celebració d'actes institucionals que, bé d'ofici o a proposta d'altres administracions, fundacions,
associacions, empreses o entitats, organitze o presidisca l'Ajuntament de Vinaròs.

•

La celebració d'actes promoguts per institucions o entitats en els quals l'Ajuntament actue com a amfi trió, sempre que la seua participació institucional porte aparellada l'aportació d'instal·lacions.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança, tindrà efectes després de l’aprovació i la publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província. Un cop haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la LRBRL, i fins que s'acorde la seua
derogació o modificació.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 24 de juny del 2004.

