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AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva d’un preu públic
Exp. 73/2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 30 de maig de 2016, va aprovar provisionalment l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada
i per a l’ús i/o prestació de serveis a l’oficina de turisme Sant Domènec. L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de
la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord
ha esdevingut definitiu. El text íntegre de l’ordenança és el següent:
PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D’ENTRADES I/O TIQUETS PER ASSISTIR ALS ACTES ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE PERALADA I PER A L’ÚS I/O PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’OFICINA MUNICIPAL DE TURISME
SANT DOMÈNEC.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò previst als articles 41, ss i cc del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix el preu públic per a la utilització dels serveis següents:
• Serveis de l’oficina municipal de Turisme (Sant Domènec)
• Servei de venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis públics següents:
• Entrades per visites a edificis històrics, visites guiades i altres serveis propis prestats per l’oficina de turisme municipal
(Sant Domènec), servei de venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis o
activitats municipals que constitueixen el fet imposable.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei General
Tributària als articles 41 i 43.
Article 5.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius
hagin de satisfer per a aquest preu públic. Malgrat el disposat a l’apartat anterior es preveu l’aplicació de reduccions per
activitats que tinguin un marcat interès social per a la població.
Article 6.- Quota Tributària
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
VISITES CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
1.1 Entrada individual
1.2 Entrada reduïda (majors 65 anys i estudiants)
1.3 Entrada grup museu
1.4 Entrada conjunta individual (CTC + Museu del Castell)
1.5 Entrada conjunta grup CTC i Museu del Castell
(a partir de 10 persones)
1.6 Menors de 8 anys

3,50 €/persona
2,20 €/persona
(a partir de 10 persones) 2,00 €/persona
8,00 €/persona
4,70 €/persona
Gratuït
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NOTA: A les persones i/o grups amb discapacitats, se’ls aplicarà una tarifa reduïda de 2,20 euros/persona.
2. IMPRESSIONS
2.1 Postals Peralada
2.2 Guia Català
2.3 Guia Castellà
2.4 Llibre Imatges i Records
2.5 Llibre Edicions Mostra Gastronòmica
2.6 Llibre Mestresses Peralada
2.7 Llibre Nissaga dels Serra
2.8 Llibre Pilarín Bayés
2.9 Llibre Principal Peralada
2.10 Catàleg de Postals
2.11 Ruta Literària
2.12 Crònica vol. 1
2.13 Crònica vol. 2

0,50 €/unitat
6,00
6,00
8,00
13,90
13,00
9,90
5,00
12,00
8,00
7,00
45,00
95,00

3.- FOTOCÒPIES
3.1 Fotocòpies A4 B/N
3.2 Fotocòpies A4 color
3.3 Fotocòpies A3 B/N
3.4 Fotocòpies A3 color

0,06
0,12
0,12
0,24

4.- ALTRES
4.1 Samarretes claustre
4.2 Samarretes colors
4.3 CD de música
4.4 Ceràmica
4.5 Imants
4.6 Llapis fusta

12,00
6,00
11,90
10,00
2,00
1,00

ESPECTACLES AL CLAUSTRE DEL CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC I EN ALTRES EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
La quantia del preu públic es fixarà d’acord amb la fórmula següent:
CA – SUB –AA
PP=
		P
On:
CA= cost activitat
SUB= conjunt d’ajuts rebuts per l’activitat
P= número de participants entrades previstes
AA= aportació econòmica de l’Ajuntament
Article 7. Delegació a la Junta de Govern Local
El ple municipal, fa ús d’allò que estableix l’article 47 del TRLHL, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i delega l’establiment o la modificació dels preus públics a la junta de govern local,
sempre que els preus cobreixin el cost del servei.
En cas d’actes puntuals referents a actuacions de teatre o actuacions anàlogues, es faculta a la Junta de govern local per a
establir el preu en funció dels costos estimats, que per raons d’interès públic podran ser inferiors al cost real.
Article 8. Acreditament i període impositiu
En els supòsits contemplats a l’article anterior, que es refereixen a actuacions singulars dels serveis municipals, el preu públic
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest
servei.
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Article 9. Règim de declaració i ingrés
L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en què s’iniciï la prestació dels
serveis o les activitats, mitjançant l’entrada a l’espectacle o acte organitzat per l’Ajuntament.
El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte en què es porta a terme l’acte o l’espectacle a
què es refereix aquesta ordenança o a través d’altres mecanismes de venda anticipada d’entrades o tiquets establerts a l’efecte.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu l’espectacle no es realitzi, es tramitarà la devolució de
l’import corresponent.
Article 10.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de
desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
Article 11.- Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes i continuarà vigent fins que s’aprovi la seva derogació o la seva
modificació.
Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal
de dos mesos comptats a partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol altra via de recurs que considerin
pertinent.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Peralada, 15 de juliol de 2016
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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