
 

ORDENANÇA NÚMERO 42

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DE SERVEIS I
EQUIPAMENTS CULTURALS O DE TEMPS LLIURE

I. DISPOSICIÓ GENERAL

Article 1.

D'acord amb allò que preveu l'article 41 del Reial  Decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març,  l’Ajuntament  podrà  establir els  preus  públics  per  a  la  utilització  de  serveis
culturals o de temps lliure prestats per aquest Ajuntament.

II. FET IMPOSABLE

Article 2.

L'obligació de pagament neix:

a) Per l’assistència a cursets, tallers i seminaris, al formalitzar la inscripció mitjançant
la matrícula corresponent.

b) Per la utilització d’espais i sales dels equipaments culturals.

c) Per l'adquisició de publicacions i productes de botiga dels equipaments culturals.

d) Per l’ús de determinats serveis dels equipaments culturals i/o de temps lliure.

e) Per l’assistència a activitats organitzades pels equipaments culturals i/o de temps
lliure.

f) Per l’assistència a espectacles i actuacions culturals organitzades per l’Ajuntament

III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3.

Estaran obligats al pagament dels preus públics que s'estableixen les persones que
s'inscriguin  als  cursets,  tallers  i  seminaris,  les  persones  que  assisteixin  a  actes  i
espectacles  públics,  festius  o  culturals  organitzats  per  l'Ajuntament;  les  entitats  o
organitzacions  per  la  utilització  d’espais  i  sales  dels  equipaments  culturals;  i  les
persones, físiques o jurídiques, per l’adquisició de publicacions i productes de botiga
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dels equipaments culturals.

IV. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4.

Les tarifes que s’han d’aplicar per la utilització dels serveis que s'indiquen seran
les següents:

1. Museu 

Preu  del  Llibre  “Sant  Andreu  de  Llavaneres.  Història  gràfica
1880-1980”

45 €*

*IVA inclòs

Article 6.

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança seran satisfets en la forma i lloc que
determini l'Àrea responsable dels equipaments.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal reguladora de preus públics que, per raons
sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la  legislació  vigent  i  altres  normes  de
desenvolupament, i  aquells en els quals es facin remissions a preceptes d’aquesta
Ordenança, s’entendrà que són automàticament modificats i substituïts, en el moment
en què es produeixi  la modificació dels preceptes legals i  reglamentaris dels quals
portin causa. 

DISPOSICIONS FINALS

Primera

En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança s’aplicarà el Real Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals,  la Llei  general  tributària i  les disposicions dictades per al  seu
desenvolupament.

Segona

Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2019, des de la data de la seva
aprovació, i següents, fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
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