ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
VISITES TURÍSTIQUES GUIADES AL MUNICIPI DE L’OLLERIA.

Article 1. Naturalesa i Concepte.
En ús de les facultats conferides en l'article 127 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març en relació amb el preceptuat al
Capítol VI del Títol I de la citada Llei, articles 41 a 47 , i
seguint el procediment establit en l'Ordenança General dels
Preus Públics per la prestació de serveis o realització
d'activitats d'interès cultural, esportiu o social aprovada per
acord plenari de 10 de de novembre de 2004 (B.O.P. Nº 311 de 31
de desembre de 2004) aquest Ajuntament estableix el Preu Públic
per la participació del servei de visites turístiques guiades al
municipi de l’Olleria.
Article 2.- Fet imposable.
El fet imposable es troba determinat per la prestació del servei
de visites turístiques guiades al municipi de l’Olleria.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament qui
prestats per aquest ajuntament
anterior.

es beneficien dels serveis
que es refereix l'article

Article 4.- Tarifes. 
4,5€ / Per persona.
El mínim de persones per fer una visita serà de 10 persones.
NORMES DE GESTIÓ.
Article 5. Obligació de pagament.
L'obligació de pagament naix en el moment en el qual es presenta
la sol·licitud per a participar en la visita turística guiada.
Article 6. Cobrament.
Les tarifes s'exigiran en règim d'autoliquidació sent requisit
necessari per a iniciar la prestació del servei la justificació
del pagament de la tarifa.
No existirà dret a la devolució de la tarifa, una vegada
iniciada l'activitat, salve quan per causes no imputables a
l'obligat al pagament el servei o l'activitat no es preste o
desenvolupe.

Article 7. Gestió.
Tota persona interessada que se li preste algun dels serveis que
es refereix la present Ordenança haurà de presentar sol·licitud
expressa de l'extensió i naturalesa del servei desitjat, a la
qual acompanyarà justificant d'haver abonat les tarifes.
Article 8. Règim supletori
En el no previst expressament en aquesta ordenança s'estarà al
disposat en l'Ordenança General dels Preus Públics per la
prestació de serveis o realització d'activitats d'interès
cultural, esportiu o social aprovada per acord plenari de 10 de
de novembre de 2004 (B.O.P. Nº 311 de 31 de desembre de 2004) i
en l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i inspecció

en l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i inspecció
de tributs locals i resta d'ingressos de dret públic de
l'Ajuntament de l’Olleria (B.O.P nº 311 de 31 de desembre de
2004).
Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la publicació de
la seua aprovació en el Tauló d'edictes romanent en vigor fins a
la seua modificació o derogació.

