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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

7903

Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de preus públics taller de teatre

Als efectes del que disposa l’article 17.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es publica el text íntegre de l’Ordenança fiscal reguladora de preus públics taller de teatre aprovada provisionalment en sessió plenària de dia
31 de gener, acord que es considera definitiu atès que no hi ha hagut reclamacions durant el període de disposició pública.
ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS TALLER DE TEATRE
Concepte
Article 1
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.
Article 2
Taller de teatre joves - adults: 20€/mes
1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a què es refereix l’article 41 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.
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2. En concret s’estableixen els preus públics següents:
Obligacions de pagament
Article 3
Estan obligats a pagar els qui gaudeixin o utilitzin els serveis o activitats establerts a l’article anterior.
Naixement de l’obligació
Article 4
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de l’activitat.
Gestió
Article 5
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 que no són imputables al pagament del preu, el servei públic o l’activitat administrativa no es presti o no es practiqui,
l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Recaptació
Article 6
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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Tarifes
Article 7
1.- Els preus públics que s’estableixen en aquest municipi són de 20 euros/mes.
2.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà
repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
3.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels
límits previstos a la llei.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article anterior, inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es
derivin de les conveniències del mateix servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l’aprofitament, l’època o el
moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l’aprofitament.
Delegació en la Junta de Govern
Article 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 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.
Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
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Pollença, 12 d’abril de 2013
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavia
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