3.9 PARTICIPACIÓ EN LA MOSTRA DE PAELLES
NORMA FISCAL Nº 3.9.v
PREU PÚBLIC PARTICIPACIÓ EN LA MOSTRA DE PAELLES
APROVACIÓ I MODIFICACIONS
Aprovació

PUBLICACIÓ
B.O.P nº 90, de 16/04/2012

Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut a l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i a l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual
s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, s’estableix en aquest Municipi el “preu
públic per la participació a la Mostra de les Paelles “, que serà exigit d’acord amb el que es disposa en els
articles 41 a 47, ambdós inclusivament, 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 la participació en
l'esdeveniment <<Mostra de Paelles>> que promou i organitza l'Ajuntament de Canals.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d'este preu públic les persones físiques que assistisquen en qualitat de
participants a la <<Mostra de Paelles>>
Article 4.- Naixement de l'obligació de pagar.
1.- L'obligació de pagar este preu públic naix des que es produeix la participació a la Mostra de Paelles.
2.- Per a facilitar l'organització de l'esdeveniment, l'Ajuntament exigirà anticipadament, amb caràcter previ a
produir-se la participació, el pagament del mateix 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 depòsit previ.
Article 5.- Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en esta Norma serà la fixada en la/s tarifa/s que es diu/n a continuació:
2.- La/s tarifa/s d'este preu públic és/són la/s següent/s:
Tarifa
1.- Participació en Mostra de Paelles
(Tiquet únic per a paella de deu (10) comensals)

Preu
14 €

Article 6.- Administració i cobrament del preu públic
1.- L’administració i cobrament d’aquest preu públic es realitzarà per l’Ajuntament a través del personal que
per l’Alcaldia i/o Regidor-Delegat, si és el cas, es designe.
2.- El cobrament de l’esmentat preu es realitzarà per mitjà de càrrec d’entrades específiques per a
l’esdeveniment.

Amb la suficient antelació el personal adscrit a fira i festes s’encarregarà d'obtenir les entrades (valors) per a
la Mostra de Paelles, que estaran degudament numerades, reflectint en taló i matriu l'import.
Les esmentades entrades es facilitaran 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.
Al finalitzar l’esdeveniment, la persona que haguera rebut el càrrec presentarà l'oportuna liquidació on es
detallarà:
- L'import dels valors entregats.
- El nombre de tiquets venuts.
- 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 la liquidació s’informarà per la Tresoreria Local, sense perjudici de la funció fiscalitzadora de la
Intervenció Local al respecte.
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 telemàtiques pròpies o d’entitats financeres per a afectar la
compra dels tiquets.
4.- L'import ingressat com a conseqüència del dipòsit previ, es tornarà a l'interessat quan per causes
sobrevingudes no imputables al mateix, fora suspesa la Mostra de Paelles, sempre que s'acredite el dret per
mitjà de la presentació del tiquet o justificant el pagament previ.
5.- Les participacions realitzades sense el pagament previ del preu de participació que foren comunicades
seran objecte de la incoació de l'oportú expedient per a la seua liquidació i, separadament, del d’infracció a
què haguera lloc.
Article 7.- Principi de lliure competència
L'Ajuntament de Canals vetllarà 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
perjudici que poguera delegar-se 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.- Aquesta 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.

