Ordenança de Preus Públic núm. 3.10. Preu públic per la prestació dels serveis d’activitats
firals d’àmbit comercial
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi
estableix el preu públic per la prestació dels serveis relatius a les activitats firals de tipus comercial
impulsades per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms o les societats mercantils de capital
íntegrament municipal, que es regiran per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn del
servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà acordada en cada cas per la Junta de
Govern Local, o l’òrgan competent del respectiu organisme autònom o societat municipal quan
el preu cobreixi el cost, atesos els costos de cada servei concret.
2. A les tarifes aprovades per la Junta de Govern Local o òrgan del respectiu organisme autònom o
societat municipal, en el seu cas, es repercutirà l’Impost sobre el valor afegit d’acord amb la
normativa que el regula.
Article 4. Obligació al pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la sol·licitud dels
serveis.
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de sol·licitar els serveis, tot i que en
el moment de fixar la seva quantia, l’òrgan competent podrà acordar un altre moment de
pagament.
3. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’ens municipal que organitzi l’activitat
firal, i l’import recaptat formarà part del seu pressupost d’ingressos.
Article 5. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , la Llei
general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2019, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

