Ajuntament d’Oliva

Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 97 72
46780 OLIVA

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS PÚBLICS DEL CASAL JOVE I INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
Article 1. Fonament i fet imposable
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 127 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març,
d’acord amb allò disposat en els articles 41 a 47 d’aquesta llei, l’Ajuntament
estableix el preu públic per la prestació dels serveis municipals del Casal
Jove i Instal·lacions Anàlogues, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Els preus públics de la present ordenança s’aplicaran en totes les
instal·lacions juvenils municipals gestionades per la Delegació de Joventut
de l’Ajuntament d’Oliva. Així com, la prestació de serveis i organització
d’activitats de la Delegació de Joventut en les instal·lacions municipals.
Article 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius dels preus públics d’aquesta ordenança tots els qui es
beneficien dels serveis públics del Casal Jove i instal·lacions anàlogues.
Article 4. Quantia
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la
resultant d’aplicar les tarifes que contenen els epígrafs següents,
sense perjudici d’allò que es preveu en l’article següent.
2. Les quanties dels preus públics a aplicar en cada cas les fixarà la
Junta de Govern Local, en virtut de la delegació expressa que realitza
el Ple de l’Ajuntament, de forma simultània a l’aprovació de la
present ordenança. L’acord es proposarà i justificarà mitjançant el
corresponent estudi econòmic pel regidor responsable de l’àrea de
què es tracte i l’haurà de dictaminar la corresponent comissió
informativa. L’acord que es faça efectiu s’exposarà al públic pel
termini de quinze dies mitjançant publicació en el tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
3. Es prendrà com a criteri per a la fixació de la quantia de les tarifes de
cada activitat:
a. El cost econòmic que haja de suportar l’Ajuntament, tant si
l’organització és directa i exclusivament municipal, com si
intervenen empreses privades.
b. La rendibilitat social en atenció al sector de la població a què
s’adreça.

EPÍGRAF 1. TARGETA JOVE LOCAL
S’estableix un preu únic per la Targeta Jove de 2 euros.
EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ I RESERVA D’INSTAL·LACIONS
S’estableixen els següents preus:
Cessió d’ús (per dia)
20 €
Descompte del 10% per a les associacions i/o entitats locals que
estiguen registrades en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament
d'Oliva.
• Entrades per a espectacles
Mínim
Màxim
Entrada normal.....................................5 €.............20 €
Entrada reduïda*..................................4 €.............15 €
*Targeta Jove, Carnet Jove i persones amb minusvalidesa.
És aplicable a tots els usuaris amb caràcter general. En tot cas, no es troben
subjectes a aquestes tarifes per la utilització de les instal·lacions del Casal
Jove els següents col·lectius:
- El centres escolars d’Oliva, en els termes previstos en els
corresponents convenis que se signen amb aquells.
- Les associacions de Minusvàlids físics i psíquics registrades en el
Registre General d’Associacions d’Oliva, en els termes previstos
en els corresponents convenis que se signen amb ells.
- El Consell Local de la Joventut d’Oliva i les associacions que en
formen part.
EPÍGRAF 3. CAMPAMENT DEL CARRITXAR
(Preu per persona i dia)
• Menors de 14 anys....................................................1 €
• Majors de 14 anys.....................................................2 €
Descompte del 10% amb Targeta Jove, Carnet Jove i membres
d’associacions inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament
d'Oliva.
EPÍGRAF 4. CAMPAMENT D’ESTIU
(Fora del municipi)
• Per persona...........................................................180 €
EPÍGRAF 5. CURSOS
• Per persona i curs
Mínim
Màxim
Preu normal........................................10 €...........100 €
Preu reduït............................................9 €.............90 €
Article 4. Bonificacions, Reduccions i Devolucions
1. La Junta de Govern Local podrà acordar l’exempció del preu públic per
cessió del local, en el cas de realització d’espectacles o activitats, fins i

tot de caràcter lucratiu, promoguts pels servis juvenils municipals, la
rellevància dels quals així ho justifiquen.
2. En cap cas es podrà aplicar a un mateix preu unitari d’aquesta
Ordenança més d’una bonificació o reducció d’aquelles que es
contemplen en aquest article.
3. En el cas que l’Ajuntament no preste el servei per causes no imputables
a l’obligat al pagament, com poden ser les obres o reparacions o altres
anàlogues, procedirà la devolució de l’import corresponent de forma
proporcional. En tot cas, no procedirà la devolució en els supòsits de
força major i els relacionats amb la seguretat i protecció civil.
Article 5. Meritació i Ingrés
La meritació del preu públic i la consegüent obligació de contribuir es
produeix des del moment en què s’inicia la prestació del servei. El
pagament del preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar al recinte de
què es tracte o en el moment de sol·licitar la utilització de les instal·lacions.
Article 6. Normes de Gestió
Respecte a l’epígraf 3, anualment i per resolució de l’Alcaldia, es
determinarà la duració dels cursos en l’oferta pública.
En allò no previst en aquesta ordenança pel que fa a normes de gestió, serà
d’aplicació el Reglament General d’utilització de les Instal·lacions del Casal
Jove.
Article 7. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta ordenança, serà d’aplicació l’ordenança fiscal
general de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació
o derogació expressa.
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