ORDENANÇA FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
CULTURALS, ARTÍSTIQUES, EDUCATIVES, DE FORMACIÓ I D'OCI I TEMPS LLIURE, I
VENDA DE PRODUCTES ASSOCIATS
Article 1r
De conformitat amb el que es disposa en els articles 127 i 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, i en exercici de la potestat reglamentària
al fet que es refereix l'article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'Abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
s'estableixen els preus públics per la realització d'activitats culturals, artístiques, educatives, de formació i d'oci i
temps lliure, i venda de productes associats, que es regiran per la present Ordenança, les normes de la qual
s'ajusten a les disposicions contingudes en els articles 41 a 47 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març
Article 2on.
Restarà obligat al pagament d’aquests preus públics qui es beneficiï dels serveis, activitats o bens esmentats al
punt anterior.
Article 3r.
L’obligació de pagament dels preus públics naixerà amb la prestació del servei.
Article 4
1. Les tarifes aplicables seran les següents:
Preu per unitat
Fideus des Vermar a Ca’n Arabí, per plat servit pagat amb prevenda

1,00 €

Fideus des Vermar a Ca’n Arabí, per plat servit pagat al lloc

3,00 €

Botella de via a Ca’n Arabí

1,00 €

Botella de vi entregada a Plaça

6,00 €

Camisetes adults

6,00 €

Camisetes nins

5,00 €

Pins

1,00 €

Tasses

4,00 €

Banderes des Vermar
Mocadors de tela
Mocadors de forro
Autobús d’excursions

12,50 €
3,00 €
1,00 €
10,00 €

Llibres*
*degut a la diversitat de llibres, els preus d’aquests es fixaran incrementat el seu preu de cost amb un 20% en
concepte de despeses.
2. Aquesta ordenança no pot cobrir la universalitat de bens i serveis que es poden donar en cada moment. Si
qualque servei o bé commemoratiu s’hagués de prestar o vendre sense haver-se previst aquí, s’agafarà el preu de
cost i s’incrementarà en un 20% en concepte de despeses de gestió.
3. En el cas de cursos especials i autobusos a destins distints als previstos, el preu públic serà el que resulti
d’augmentar en un 20% el preu de cost unitari del servei.
Article 5è.

1. - El pagament d’aquests preus públics s’efectuarà en el moment de la prestació del servei o l’entrega al
beneficiari del bé corresponent.
2.- La liquidació i recaptació serà supervisada pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, aprovada per acord de l'Ajuntament Ple, de 3 de novembre de 2015, entrarà en vigor
el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia 1 de
gener de 2016, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

