NORMA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS DEL
CENTRE CULTURAL CA DON JOSE.
Article 1.- Fonament legal.
De conformitat amb l'article 127 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix en este Municipi el preu públic per a la cessió d’ús de determinades
instal·lacions del Centre Cultural CA DON JOSE, 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 l’Ajuntament per a exigir el dit preu públic està constituït per La cessió temporal a tercers, prèvies les
degudes autoritzacions, dels locals, instal·lacions i equips existents en els següents espais del Centre Cultural Ca don Jose:
a) Saló d'Actes i Conferències (Sala Polivalent)
b) Aula de Formació i Estudi (Sala d’Estudi)
No es consideraran subjectes les cessions d’ús que es realitzen a favor d’associacions sense ànim de lucre inscrites en el
Registre Municipal d’Associacions de Canals, per a realitzar actes gratuïts que tinguen relació directa amb l’objecte de les
mateixes.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que es beneficien del servei prestat o al fet que es refereix
aquesta Norma.
Article 4.- Naixement de l’obligació de pagar.
L’obligació de pagar aquest preu públic naix amb l’ús per tercers de les instal·lacions.
Article 5.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta norma serà el següent:
Epígraf
1.- Lloguer a tercers de la infraestructura (per sessió fins a 4 hores)
a) Saló d'Actes i Conferències (Sala Polivalent)
b) Aula de Formació i Estudi (Sala d’Estudi)
c) Tercera planta de Ca Don José

Import
25 €/sessió
10 €/sessió
35 €/sessió

Article 6.- Administració i cobrament
del preu públic
L’administració i cobrament d’aquest preu públic es realitzarà per aquest Ajuntament a través del personal adscrit al
Servei de Cultura que per l’alcaldia i/o Regidoria-Delegada, si és el cas, es designe.
2.- El cobrament de l'esmentat preu es realitzarà per mitjà d’autoliquidació al moment de formalitzar la sol·licitud.
Article 7.- Devolució
1.- Els subjectes passius tindran dret a la devolució del preu públic 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 i
que no siga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels
interessats.
Article 8.- 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.

