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Ajuntament d’Oliva

PREUS PUBLICS
PREU PUBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS EDUCATIVES, SOCIALS I
FESTIVES.
ARTICLE 1.- Concepte.
De conformitat amb el previst en l'article 117, en relació amb l'article 41.B), tots
dos de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix el Preu Públic per la realització d'ACTIVITATS
CULTURALS, EDUCATIVES SOCIALS I FESTIVES, que amb comporten una
contraprestació pecuniària i que, a títol enunciatiu i no limitatiu, s'indiquen: Escola
Permanent d'Adults; actuacions o concerts que es programen tant durant la fira i
festes com durant una altra època de l'any i que se celebren en recintes oberts,
fitats o tancats i les tarifes dels quals s'establiran conforme al procediment previst
en l'article 3 de la present Ordenança.
ARTICLE 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui
es beneficien dels serveis o activitats al fet que es refereix l'article anterior
prestats o realitzats per aquest Ajuntament.
ARTICLE 3.- Quanties
1.- La quantia de les tarifes a aplicar en cada cas serà fixada per la Comissió
Municipal de Govern, en virtut de la delegació expressa que realitza l'Ajuntament
Ple simultàniament a l'aprovació de la present Ordenança. L'acord serà proposat i
justificat mitjançant el corresponent estudi econòmic pel Regidor responsable del
Àrea que es tracte i haurà de ser dictaminat per la corresponent Comissió
Informativa. L'acord que així s'adopte serà exposat al públic per termini de quinze
dies mitjançant publicació efectuada, almenys, en el tauló d'edictes de la Casa
Consistorial.
2.- Es prendran com a criteris 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 del sector privat.
b) La rendibilitat social en atenció al sector de la població al fet que vaja dirigit.
3.- Sense perjudici del que es disposa en l'article 2, podran destinar-se fins a un
màxim del 10 per 100 de les entrades emeses per a la seua distribució gratuïta,
respectant els criteris que a aquest efecte establisca la pròpia Comissió Municipal
de Govern.

ARTICLE 4.- Obligació al pagament.
1.- L'obligació al pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança naix des
que s'inicia la prestació dels serveis o activitats especificades en l'article 1.
2.- En el cas d'espectacles o actuacions que es realitzen dins d'un recinte, el
pagament del preu públic s'efectuarà amb la compra de les entrades editades a
aquest efecte, tant anticipadament com en el moment de l'accés al recinte. La
Comissió Municipal de Govern determinarà, si escau, la bonificació que
corresponga per la compra anticipada.
3.- També correspondrà a aquest òrgan nomenar a les persones facultades per a
la venda de les entrades o tikets, a proposta del Regidor responsable de
l'organització.
4.- El Regidor responsable de l'organització de les activitats subjectes a aquest
Preu Públic, rendirà compte de la gestió de cobrament per a la seua aprovació per
la Comissió Municipal de Govern, prèvia fiscalització per la Intervenció municipal.
Disposició Final.La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener d'1.993,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
TEXT APROVAT PER PLE :
EXPOSADA Al PUBLIQUE :
PUBLICADA :

MODIFICACION APROVADA PER LA J.GOVERN 9/1/05
a) LUDOTECA
Període de matricula
Matricula Trimestral
Matricula mensual
Assistència dissabtes

Import ( euros)
25 € el trimestre
10 € per mes
3 € per cada dissabte

b) ESCOLA D’ESTIU (JL 21/5/07)
Període de matricula
Bus/xiquet
Catering/xiquet
Matrícula quinzenal

Import ( euros)
5.-€
37.-€
60 euros

P.P. Activitat de “CAMPAMENT D’ESTIU” , per una quantia de 120 euros per xiquet
i campament.

