ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DEL
SERVEI DE VENDA DE LA “GUIA TURISTICA DE BUTXACA DE LA
CIUTAT DE L’OLLERIA”

Article 1.- Disposició General.
Fent 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 allò que s'ha instituït al capítol
VI del títol I de l'Esmentada Llei, articles 41 a 47,
i seguint el
procediment establert a 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 novembre del
2004 (B.O.P. NÚM. 311 de 31 de desembre del 2004) este Ajuntament
estableix el Preu Públic per la prestació del servei de venda de la
“Guia Turística de butxaca de la ciutat de l’Olleria”, editada per la
regidoria de Turisme de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Olleria.

Article 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques,
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
General Tributària que sol·liciten l'adquisició de la “Guia Turística
de butxaca de la ciutat de l’Olleria”.
En qualitat de substitut de l'obligat al pagament estan obligats
al pagament els representants, apoderats o gerents degudament
acreditats que contracten a nom de l'obligat al pagament.

Article 3.- Tarifes.
Es fixa una tarifa única de 2,00 euros (I.V.A inclòs) per cada
guia.



Normes de gestió.


Article 4.- Obligació de pagament.
L'obligació de pagament naix
l'adquisició de cada exemplar.

en

el

moment

en

què

es

produeix

Article 5.- Cobrament.
Les tarifes s'exigiran en règim d'autoliquidació, essent requisit
necessari per a l'entrega de cada exemplar el pagament previ de
l'import de la tarifa. De tot cobrament s'expedirà l'oportuna
acreditació per mitjà de factura o document equivalent.
El pagament es realitzarà mitjançant pagament en efectiu en els
punts de venda establerts per l'excel·lentíssim Ajuntament.


Una vegada produït el pagament no existirà dret a la devolució de
la tarifa
excepte quan per causes imputables a l'administració
existisquen errors o desperfectes als exemplars.

Article 6.- Règim supletori.
En tot allò no previst expressament en esta ordenança caldrà
ajustar-se al que disposa 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 novembre del
2004 (B.O.P. NÚM. 311 de 31 de desembre del 2004) i 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
núm. 311 de 31 de desembre del 2004.

Disposició final.
La present ordenança fou aprovada per acord de la Junta de Govern
Local de data 22 d’abril de 2009 entrant en vigor el dia 23 d’abril de
2009 dia de la publicació de la seua aprovació al Tauler d'edictes
municipal romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació.

