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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER

10726 Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora dels preus per ús del local Es Fossaret

El ple de l'Ajuntament, en sessió feta l'1 d'abril de 2014, va aprovar inicialment l'establiment dels preus públics de l'ordenança fiscal
reguladora de l'equipament municipal Es Fossaret.

Publicada al BOIB núm. 50, de 12 d'abril de 2014, i atès que durant el període establert a l'efecte no s'han presentat reclamacions, s'entén
aprovat definitivament l'acord inicial i, de conformitat amb la legislació vigent, es publica íntegrament.

              
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PER ÚS DEL LOCAL

ES FOSSARET

        

Article 1. Concepte

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril; en allò que no preveuen els textos anteriors són d’aplicació les previsions d’aquesta
ordenança.

enen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a què es refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 deT
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2. Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és regular els preus per a l'utilització de l'edifici municipal Es Fossaret -equipament municipal- per aquelles
persones o entitats, per a desenvolupar cursos, tallers i/o activitats vàries de caràcter docent, formatiu i sociocultural apropiades a les
característiques de l'espai, activitats comercials de caire benèfic i/o festes infantils sense afany de lucre.

Article 3. Naixement de l’obligació

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de l’activitat.

Article 4. Obligats al pagament

Estan obligats a pagar els qui gaudeixin o utilitzin els serveis o les activitats establertes en aquesta ordenança.

Article 5. Gestió

Les persones o entitats interessades en l'utilització de l'equipament municipal hauran de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en
la forma establerta en el reglament d'ús. No es podran dur a terme les activitats esmentades sense prèvia autorització municipal.

Els preus públics s’exigiran en règim d’autoliquidació.

L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.

Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, no es pugui desenvolupar l'activitat, es retornarà l'import
corresponent a qui hagi fet el dipòsit.

Article 6. Recaptació

Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’administració municipal els exigirà pel procediment administratiu
de constrenyiment amb meritació dels recàrrecs i els interessos previstos a la Llei general tributària.
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Article 7. Tarifes

Les tarifes a abonar pels usuaris vendran determinades per les característiques i cost dels serveis o activitats que en cada cas es prestin. Els
preus públics que s’estableixen són:

Festes infantils (màxim 2 dies) …......... 30 € / dia / sala

Resta d'usos.............................................. 6 € / hora / sala

Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà
repercutir d’acord amb la normativa que el regula.

Per raons justificades l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos a la llei.

. Delegació en la Junta de GovernArticle 8

De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 TRLRHL, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim
local, es delega en la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics per a l'usuari.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hi romandrà fins a la
seva modificació o derogació expresses.

                
Sóller, 11 de juny de 2014

       
El batle president

Carlos Simarro Vicens
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