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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ 

D'ACTIVITATS CULTURALS, EDUCATIVES I SOCIALS 

 
Art. 1. Concepte.  
 
De conformitat amb el que disposa 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, aquest 
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 d’Estiu, Tallers 
educatius i formatius, Casa de la Cultura, excursions, entre altres. Les tarifes 
s'establiran de conformitat amb allò disposat en l'article 3r d’aquesta Ordenança. 
 
Art. 2. Obligats al pagament.  
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els que es 
beneficien dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a què 
es refereix l'article anterior. 
 
Art. 3. Procediment de fixació de la quantia.  
 
1. La quantia de les tarifes que s’han d’aplicar en cada cas serà fixada pel Ple de la 
Corporació, amb el dictamen previ favorable de la Comissió Especial de Comptes. No 
és necessària la publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de la Província, però si al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
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. 

 
Art.  4. Obligació al pagament.  
 
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta 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 aquesta 
Ordenança. 
 
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. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 27 de maig de 2004, i aprovada de manera definitiva per 
Resolució de l’Alcaldia núm.119/04, de data 15 de juliol de 2004, començarà a aplicar-
se a partir de l’endemà de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, i es mantindrà vigent fins que es modifique o es derogue 
expressament. 
 
Diligència per fer constar que, el dia 28 de juliol de 2004, va se publicada aquesta ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 178, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua 
publicació. 
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