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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
  

PREU PÚBLIC PER CASALS I TALLERS 
 

 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 124 en relació amb l’article 41, ambdós de El RDL 
2/2004 del Text refós de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis consistents en l’organització 
de cursos en l’escola d’adults o en qualsevol altra instal·lació municipal, casals d’estiu i 
activitats similars per part de l’Ajuntament, l’especificació dels quals es conté en l’article 3 
d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 2. CONCEPTE 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials 
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin realitzar 
alguna de les activitats descrites en l’article 1 d’aquesta ordenança. 
 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del 
servei les activitats anàlogues o similars a les descrites que es presten en el municipi de 
forma privada, el preu públic es transformaria en taxa. 
 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament 
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
consistents en l’organització de cursos en l’escola d’adults o en qualsevol altra instal·lació 
municipal, casals d’estiu i activitats similars, que entrarà en vigor a partir de la data en que es 
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva. 
 
4. Quan els preus públics pels esmentats serveis  hagin de transformar-se en taxa, per la 
causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació individual a què es refereix 
l’article 102 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa 
coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix. 
 
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa 
resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que 
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general. 
 

ARTICLE 3. OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones 
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a 
què es refereix l’article 1. 
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ARTICLE 4. QUANTIA 
 
1. La competència per a determinar la quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança 
la delega el Ple a la Junta de Govern, en base a allò establert a l’article 47 del RDL 2/2004 
del Text refós de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals i en 
l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

2.  L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des de que es 
realitza la inscripció en qualsevol de les activitats organitzades per l’Ajuntament i regulades 
en aquesta ordenança.  
 
ARTICLE 5. 
 
La cessió d’un instrument musical del Banc d’instruments del Centre Cultural Sala Galà 
comporta el pagament d’un dipòsit de 50€ que serà retornat previ informe del professorat i 
de l’organització de l’escola de no haver sofert cap dany. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2017 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
 
 
 
 


