NORMA FISCAL Nº 3.14.v

PREU PÚBLIC PER LA PARTICIPACIÓ EN L’ACTIVITAT “SOPAR FESTA JOVE”
APROVACIÓ I MODIFICACIONS

PUBLICACIÓ

Aprovació

B.O.P nº 180, de 17/09/2015

NORMA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PARTICIPACIÓ EN L’ACTIVITAT “SOPAR FESTA JOVE”.
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 41 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix el Preu Públic per la
participació en l'activitat lúdic festiva “Sopar Jove”.
Article 1º.- FET IMPOSABLE
Constitueix el Fet imposable l'assistència i participació en l'activitat “Sopar Jove” organitzat per
l'Ajuntament de Canals.
Article 2º.- CUANTIA I OBLIGACION DE PAGAMENT
1. La quantia del Preu Públic serà la quantitat establida en la següent tarifa:
UNICA.- Entrada individual: 3 €
2. L'obligació de pagar aquest preu públic naix des que es produeix la participació en l'activitat “Sopar
Jove”.
3.- Per a facilitar l'organització de l'esdeveniment, l'Ajuntament podrà exigir anticipadament, amb caràcter
previ a produir-se la participació, el pagament del mateix mitjançant el dipòsit previ de la quantitat que en
cada cas fos procedent satisfer-se a aquesta Corporació.
4.- Així mateix, naix l'obligació de pagar aquest preu públic quan efectivament s'haja fet ús del mateix, tot i
que no s'hagués realitzat el dipòsit previ.
Article 3º.- NORMES DE GESTIÓ DEL COBRAMENT
1.- L'administració i cobrament d'aquest preu públic es realitzarà per aquest Ajuntament a través del
personal que per l'Alcaldia i/o Regidor-Delegat, si escau, es designe per a cada esdeveniment.
2.- El cobrament del citat preu es realitzarà mitjançant 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 l'activitat, que estaran degudament numerades, reflectint en taló i matriu l'import de cadascuna d'elles.
Les citades entrades es facilitaren a la Tresoreria Local, al costat del 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 lliurats.
- El nombre de tiquets venuts.
- L'import dels valors venuts, al costat de justificant d'ingrés del citat import.

- El nombre de valors (i el seu import) que no van ser adquirits, els quals seran retornats a la Tresoreria
Local als efectes comptables oportuns.
3.- Alternativament, quan així es decidisca i es compte amb els mitjans i llits necessaris per a garantir
l'efectiu control, es podran utilitzar plataformes de telemàtiques pròpies o d'Entitats Financeres per a
afectar la compra dels tiquets..
Article 4º.- DEVOLUCIÓ
1.- Els subjectes passius tindran dret a la devolució del preu públic quan no haja pogut celebrar-se per
causa imputable a l'Ajuntament, sempre que s'acredite el seu pagament. S'entendrà causa imputable a
l'Ajuntament l'originada exclusivament per voluntat municipal que no vinga motivada, promoguda,
ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.
Article 5º.- INFRACCIONS
En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries s'estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Disposició Final Única. Entrada en vigor.
La present norma, entrarà en vigor i serà aplicable el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.

