3.6 ASSISTÈNCIA A ESPECTACLES MUNICIPALS
NORMA FISCAL Nº 3.6.v
PREU PÚBLIC ASSISTÈNCIA A ESPECTACLES MUNICIPALS
PUBLICACIÓ I MODIFICACIONS

VIGÈNCIA

Aprovació

B.O.P nº 237, de 04/10/2008

Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i en l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix en este Municipi el “preu públic
per l’assistència a espectacles musicals“, que serà exigit d’acord amb el que es disposa en els articles 41 a 47,
ambdós inclosos, d’eixa mateixa norma i basant-se en allò que s’ha regulat en la present norma.
Article 2.- Fets determinants de l’exigibilitat del preu públic
El fet que faculta a este Ajuntament per a exigir el dit preu públic està constituït per l’assistència a
espectacles musicals que organitze l’Ajuntament de Canals i se celebren en el recinte firal.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament d’este preu públic les persones físiques que assistisquen a esdeveniments
musicals, en els termes previnguts en la present norma.
Article 4.- Naixement de l’obligació de pagar.
1.- L’obligació de pagar este preu públic naix des que es produeix l’assistència a esdeveniments d’esta
naturalesa.
2.- L’Ajuntament exigirà anticipadament, amb caràcter previ a produir-se l’assistència, el pagament d’este
preu públic per mitjà del dipòsit previ de la quantitat total que en cada cas anara procedent satisfer-se a esta
Corporació.
3.- Així mateix, naix l’obligació de pagar este preu públic quan efectivament s’hagen fet ús del mateix, encara
que no s’haguera realitzat el dipòsit previ.
Article 5.- Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en estes Normes serà la fixada en les tarifes contingudes en els apartats
següents:
2.- Les tarifes d’este preu públic seran les següents:

TROSSEGE
Fins a 10.000 €
10000 €<x<30000 €
>= 30000 €

TARIFA
5€
8€
12 €

3.- La determinació de la tarifa que siga aplicable es realitzarà mitjançant una resolució de l’Alcaldia a
proposta del Regidor-Delegat en atenció al cache de l’artista atenent a les tarifes de l’apartat precedent.

4.- Quan pel Concejal-Delegado de Fira i Festes s’aprecie la concurrència d’especials raons socials, benèfiques,
culturals o d’interés públic que així ho aconsellen, podrà elevar proposta motivada a la Comissió Informativa
d’Administració, Hisenda i Personal de celebració de l’espectacle obert al públic en general.
Dictaminada, si és el cas, favorablement la proposta, l’Alcaldia podrà resoldre la celebració de l’espectacle
obert al públic en general. Quan es resolga la realització d’un determinat espectacle obert al públic en
general, este quedarà no subjecte a les tarifes objecte de la present norma.
Article 6.- Administració i cobrament del preu públic
1.- L’administració i cobrament d’este preu públic es realitzarà per este Ajuntament a través del personal que
per l’Alcaldia i/o Regidor-Delegat, si és el cas, es designe per a cada esdeveniment.
2.- El cobrament de l’esmentat preu es realitzarà per mitjà de càrrec d’entrades específiques per a cada
esdeveniment.
Amb la suficient antelació el personal adscrit a fira i festes s’encarregarà d’obtenir les entrades (valors) per als
esdeveniments, que estaran degudament numerades, reflectint en taló i matriu l’import de cada una d’elles.
Les esmentades entrades es facilitaren a la Tresoreria Local, junt amb el nom de la persona designada per a la
seua posada en circulació, perquè es formalitze comptablement l’oportú càrrec de les mateixes.
En finalitzar l’esdeveniment, la persona que haguera rebut el càrrec presentarà l’oportuna liquidació on es
detallarà:
-L’import dels valors entregats.
-El nombre d’assistents.
-L’import dels valors venuts, junt amb justificant d’ingrés de l’esmentat import.
-El nombre de valors (i el seu import) que no van ser adquirits, els quals seran tornats a la Tresoreria Local als
efectes comptables oportuns.
El detall de cada liquidació s’informarà per la Tresoreria Local, sense perjuí de la funció fiscalitzadora de la
Intervenció Local respecte d’això.
3.- Alternativament, quan així es decidisca i es compte amb els mitjans i vies necessàries per a garantir
l’efectiu control, es podran utilitzar plataformes de pagament telemàtics pròpies o d’Entitats Financeres.
4.- L’import ingressat com a conseqüència del dipòsit previ, es tornarà a l’interessat quan per causes
sobrevingudes no imputables al mateix, fóra suspés l’espectacle per al qual s’haguera adquirit l’entrada,
establint-se la forma i terminis de devolució que, en tot cas, es realitzarà únicament contra devolució de
l’entrada acreditativa del pagament.
5.- Les assistències realitzades sense el previ pagament de l’entrada que anessen comunicades seran objecte
de la incoació de l’oportú expedient per a la seua liquidació i, separadament, del d’infracció a què hi haguera
lloc.
Article 7.- Principi de lliure competència
L’Ajuntament de Canals vetlarà en tot moment perquè quede garantit el principi de la lliure competència,
subjectant-se per a això al que disposa l’article 1 i següents de la Llei 16/89, de 17 de juliol, de Defensa de la
Competència, prohibint-se tot tipus de pràctiques col·lusòries o restrictives.

Article 8.- Modificació del Preu Públic.
La modificació del Preu Públic regulat en la present norma correspondrà al Ple de la Corporació sense perjuí
que poguera delegar-se per este òrgan en la Comissió de Govern.
Disposició final
1.- La present Norma entrarà en vigor l’endemà a aquell en què siga publicada íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província.
2.- Esta Norma romandrà en vigor, en els mateixos termes del seu actual contingut, fins que per l’òrgan
municipal competent es decidisca la seua derogació o la modificació.

