
ORDENANÇA NÚM. XX

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A ESPECTACLES, ACTIVITATS
CULTURALS,  ESPORTIVES,  EDUCATIVES,  DE  PROMOCIÓ  DEL  COMERÇ  I  LA
INDÚSTRIA I ALTRES DE NATURALESA ANÀLOGA.

Article 1. Concepte
A l’empara del previst en els articles 41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós del a Llei Reguladora d’Hisendes Locals  l’Ajuntament
estableix  el  preu  públic  per  l’assistència  a  espectacles,  activitats  culturals,  esportives,
educatives, de promoció del comerç i la indústria i altres de naturalesa anàloga organitzades
per l’Ajuntament que es regiran per la present Ordenança.

Article 2. Fet imposable
Constitueix  el  fet  imposable  l’accés a  recintes  oberts  o tancats,  siguin  o no de propietat
municipal,  amb  motiu  de  la  realització  d’activitats  culturals,  esportives,  educatives,  de
promoció  del  comerç  i  la  indústria  i  altres  de  naturalesa  anàloga  organitzades  per
l’Ajuntament, tals com: 

a) Espectacles  culturals  i  d’arts  escèniques  (exposicions,  museus,  concerts,  obres
teatrals,  etc.),  ja  sigui  programats  dins  el  municipi  i/o  mitjançant  sortides  culturals
organitzades i/o promogudes per l’Ajuntament.

b) Curses, tornejos, competicions així com qualsevol tipus d’activitat esportiva puntual.
c) Cursos, jornades, simpòsiums, activitats guiades, etc.
d) Altres de naturalesa anàloga.

Article 3. Obligats al pagament
Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic  regulat  en  aquesta  Ordenança  els  que  es
beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per l’Ajuntament als què es refereix
l’article segon d’aquesta Ordenança, i en particular les persones que sol·licitin la corresponent
entrada a les instal·lacions o recintes on es presti l’activitat.

Article 4. Quantia
L’article 47.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals estableix que l’establiment o modificació dels preus
públics correspon al Ple de la Corporació, sense perjudici de les facultats de delegació en la
Junta de Govern Local, conforme a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.

D’acord amb el que es preveu en aquest article, es delega a la Junta de Govern la facultat
d’establir i quantificar els preus públics relatius als serveis i activitats prestats per l’Ajuntament
en els supòsits previstos en aquesta Ordenança. 

Llevat que expressament s’indiqui el contrari,  les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula. 
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L’import  dels preus públics ha de satisfer,  com a mínim, el  cost del servei o de l’activitat
realitzada.

En  el  cas  que  existeixin  raons  socials,  benèfiques,  culturals  o  d’interès  públic  que  ho
aconsellin, l’òrgan competent podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat
anterior.  En  aquests  casos,  hauran  de  consignar-se  en  els  pressupostos  municipals  les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si existís.

Correspondrà a la Junta de Govern Local valorar l’existència de raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic que aconsellin fixar preus públics per sota del cost del servei o de
l’activitat realitzada. 

Qualsevol  proposta  de  fixació  o  modificació  de  preus  públics  anirà  acompanyada  d’una
memòria  econòmic-financera  que  justificarà  la  quantia,  i  els  costos  de  les  activitats  i
prestacions de serveis.

L’acord d’establiment i fixació de preus públics produirà efectes des de la data en que es dicti.
Es publicarà d’acord amb l’article  45 de la  Llei  39/2015,  de 1 d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Article 5. Obligació i forma de pagament
L’obligació de pagar el preu públic neix des de la sol·licitud de les corresponents entrades als
recintes on es realitzen les activitats.

El pagament del preu públic  s’exigirà d’acord amb el  sistema d’ingrés directe o en règim
d’autoliquidació  i  es  farà  efectiu  mitjançant  pagament  amb  targeta  bancària  si  l’entrada
s’adquireix en el mateix moment de l’accés als locals o recintes on s’hagi d’efectuar l’activitat,
o  bé  a  través  de  les  plataformes  digitals  habilitades  a  tals  efectes  si  s’adquireix  amb
anterioritat. 

Quan el servei no es presti per causes no imputables a l’obligat al pagament, es procedirà a
la devolució de l’import corresponent.

S’entén  com  a  causa  imputable  a  l’Ajuntament  l’originada   exclusivament  per  voluntat
municipal que no vingui motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets,
obres, conductes o comportaments dels interessats.

Article 6. Modificació
La  modificació  dels  preus  públics  fixats  en  aquesta  Ordenança  correspon  a  la  Junta  de
Govern Local, en els termes indicats en l’article 4 d’aquesta Ordenança. 

Article 7. Constrenyiment
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Els  deutes  pels  preus  públics  regulats  en  aquesta  Ordenança  es  poden  exigir  per
procediment administratiu del constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació
que sigui d’aplicació.

Article 8. Legislació aplicable
Per tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança es tindrà en compte el que disposa el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5
de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei general
tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, així com l’Ordenança Fiscal
General aprovada per aquest Ajuntament. 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els  preceptes  d’aquesta  Ordenança  fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixen
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.

DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data xx de xx
de xxxx, va adoptar l’acord d’aprovació provisional d’aquesta ordenança. L’expedient ha estat
exposat al públic mitjançant anunci publicat a BOP de data xx de xx de xxxx. Transcorregut el
termini  d’exposició  pública  sense  que  s’hagi  presentat  cap  reclamació  dins  el  termini
reglamentari, es fa constar que aquest acord ha esdevingut definitiu en data xx de xx de xxxx
(BOP de data xx de xx de xxxx), que entrarà en vigor el dia xx de xx de xxxx.

El Secretari
Francesc Fernández Ferran

Esparreguera, a data de signatura electrònica
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