
35. ORDENANÇA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA
D'ARTICLES I MATERIAL PUBLICITARI EN OFICINES DE TURISME DE

L'AJUNTAMENT DE VINARÒS

ARTICLE 1. FONAMENT LEGAL

En ús de les atribucions conferides en els articles del 41 al 47 i 127 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 ajuntament estableix el
preu públic per la venda d'articles i material publicitari en les oficines de turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.

ARTICLE 2. NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ

L'obligació de pagar el preu públic sorgeix amb l’adquisició dels articles publicitaris objecte d’aquesta orde-
nança.

ARTICLE 3. OBLIGATS AL PAGAMENT

Estaran obligats al pagament del preu públic estipulat en aquesta ordenança els adquirents de qualsevol dels
articles i material que hi estiguen relacionats.

ARTICLE 4. TARIFES

L’import del preu públic regulat en aquesta ordenança es fixarà d’acord amb la tarifa continguda en l'apartat
següent per a cadascun dels diferents productes.

Article Preu (IVA inclòs)

1. Imants 0,50 €

2. Estoretes d’ordinador 2,00 €

3. Tacs 2,50 €

4. Ventalls 2,50 €

5. Bolígrafs 0,50 €

6. «Blocky» de 24 llapis 2,50 €

7. Ciris 2,00 €

8. Postals 0,35 €

9. Tasses 4,00 €

10. Plànols 1,00 €

11. Rutes turístiques 2,00 €

12. Lloguer d’audioguies 2,00 €

13. Llibreta A 4,00€

14. Llibreta B 3,00€

15. Samarreta d’adult unisex 12,00€



16. Samarreta infantil unisex 10,00€

17. Llibreta “Pinta Pinta” 4,00€

18. Guia gastronòmica de Vinaròs 2,50€

19. Xancletes de platja 3,00€

20. Llibretes amb boli 2,00€

21. Bosses Bio 2,00€

22. Bolígrafs Eva 1,00€

23. Bolígrafs Elegant 1,50€

24. Polseres 0,75 €

25. Bolígrafs Fan de Vinaròs 0,50 €

26. Adhesius Fan de Vinaròs 0,20 €

27. Guia gastronòmica virtual de Vinaròs 1,00 €

28. USB 4 Gb 8,00 €

ARTICLE 5. COBRAMENT 

El pagament del preu públic s'efectuarà en el moment de l’adquisició del material objecte de la present orde-
nança.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ

La gestió del preu públic, regulat en aquesta ordenança, correspondrà al personal de la Regidoria de Turisme,
sota el control i inspecció dels serveis de la  Intervenció municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Mitjançant acord de la Junta de Govern es podran incrementar les tarifes, actualitzant-les amb l'índex de preus
de consum de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

L'acord d'establiment d'aquest preu públic va ser adoptat i l'ordenança va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en sessió celebrada el dia 10 de març de 2009, començarà a regir a partir de l'endemà a la seua publicació defi -
nitiva en el BOP, i seguirà en vigor fins que s'acorde la derogació o modificació expressa per part de l'Ajunta -
ment.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP  de Castelló de 30 d'abril de 2009.


