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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS CULTURALS, EDUCATIVES I SOCIALS 

 
Article 1. Concepte. 

De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.b), els 
dos de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este 
Ajuntament estableix el preu públic per la realització d'activitats culturals, educatives i 
socials que comporten una contraprestació pecuniària com les que seguidament 
s'indiquen i que s'expressen a títol enunciatiu i no limitador: Escola Permanent d'Adults, 
Tallers de la Dona, Casa de la Cultura i excursions. Les tarifes s'establiran de 
conformitat amb allò disposat en l'article 3r d’esta Ordenança. 

 
Article 2. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que es 
beneficien dels serveis o activitats, prestats o realitzats per este Ajuntament, a què es 
refereix l'article anterior. 

 
Article 3. Procediment de fixació de la quantia. 

1. La quantia de les tarifes que s’han d’aplicar en cada cas serà fixada per la 
Comissió Municipal de Govern, amb el dictamen previ favorable de la Comissió 
Especial de Comptes i Hisenda; no és necessària la publicació de l'acord en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d'edictes. 

 
2. Els criteris per a fixar la quantia de les tarifes de cada activitat són:  
a) El cost econòmic 
b) El preu de mercat en el cas que l'activitat siga realitzada pel sector privat. 
c) La rendibilitat social. 
 
3. Sense perjudici d’allò que disposa l'article 2n, es podran entregar de forma 

gratuïta entrades de representacions teatrals i de concerts, fins a un màxim de 400, als 
instituts d'ensenyament mitjà i formació professional, centres d'ensenyament general 
bàsic, escola d'adults i escoles d'idiomes, així com a les organitzacions sindicals, a fi de 
promocionar este tipus de manifestacions culturals. 

 
Article 4. Obligació al pagament. 

1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix des 
que s'inicie la prestació dels serveis o activitats especificats en l'article 1r. 

 
2. En el cas d'espectacles o actuacions que es realitzen dins d'un recinte, el 

pagament del preu públic s'efectuarà en el moment d'entrar als recintes a què es refereix 
esta Ordenança. 
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3. En el cas de cursos, seminaris i activitats docents, el pagament del preu públic 
s'efectuarà per liquidació o autoliquidació, segons convinga, que haurà d'ingressar-se en 
la Tresoreria Municipal o en l'entitat col·laboradora que a l'efecte es designe. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 1992, i continuarà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 
 


