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ORDENANÇA NÚM. 41
PREU PÚBLIC PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS,
JORNADES, SIMPOSIUMS I QUALSEVOL ACTIVITAT
PUNTUAL DE PROMOCIÓ DE COMERÇ I INDÚSTRIA
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aquest municipi estableix el preu públic per l'assistència a cursos de comerç,
jornades, simposiums, Fires-Mercats i per la reserva d’espai i prestació servei d’activitats
puntuals de promoció de comerç i indústria especificats en les tarifes que es contenen en
l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2 Obligats al Pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn de les activitats realitzades per aquest municipi a les quals es refereix l'article
anterior.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en el annex, per a cada un dels diferents tipus de curs i pels diferents tipus de
fires.
Article 4 Obligació al pagament
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança per Fires-Mercats
neix amb la formalització de la corresponent inscripció per reserva d’espai.
Pera a la resta de conceptes, l’obligació de pagament neix amb la formalització de la
corresponent inscripció per realitzar l’activitat a la qual faci referència.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.

1

Ordenances fiscals 2018
ORDENANÇA NÚM 41

Article 6 Gestió i Recaptació
L'import corresponent a cursos es liquidarà d'acord amb el sistema d'ingrés directe en el
termini de quinze dies següents a la formalització d'inscripció als cursos, essent aquest
requisit imprescindible per a l'assistència als mateixos.
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general de
recaptació.
En cas que alguna de les activitats del servei de promoció del comerç contemplades en
aquesta ordenança sigui gestionada de manera indirecta les quotes corresponents seran
satisfetes a l’adjudicatari del contracte en la forma que determini el reglament de
funcionament del servei.
Les sol.licituds de reserva d’espai per les Fires-Mercats s’hauran de realitzar per escrit i
segons el model imprès que facilitarà l’Ajuntament i que vindrà regulat per les bases i
convocatòria que correspongui a la Mostra o a la Fira-Mercat que es realitzi.
Article 7 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expresses. Va ser aprovada per la Comissió de Govern del dia
2 de juliol de 1996 acord que es va ratificar pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia
25 de juliol de mateix any, i modificada pel Ple de l'Ajuntament en les sessions del dia
del 30 de maig de 2013. L’última modificació parcial ha estat aprovada per la sessió
plenària de data 30 de març de 2017.
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ANNEX TARIFES
A. ASSISTÈNCIA A CURSOS
TIPUS
CARACTERÍSTIQUES
Tipus A
10 hores
Tipus B
15 hores
Tipus C
20 hores
Tipus D
30 hores
Tipus monogràfic-

QUOTA
25,45€
38,24€
44,62€
50,94€
114,50€

B. JORNADES I SIMPOSIUMS
1. Assistència per empresa i individual
CARACTERÍSTIQUES
Dues persones-dos dies
Dues persones-un dia
Una persona-dos dies
Una persona-un dia

QUOTA
318,49€
191,06€
191,06€
114,67€

2. Assistència estudiants
CARACTERÍSTIQUES
Una persona-dos dies
Una persona-un dia

QUOTA
50,97€
25,45€

C. PARTICIPACIÓ EN FIRA-MERCAT
TIPUS
Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D Firestoc

CARACTERÍSTIQUES
2 dies
3 dies
més de 3 dies m2/dia
per parada/1 dia

QUOTA
382,19€
509,56€
3,91€
111,76€

Subministrament elèctric superior al previst en projecte164,62€
En cas que el sol·licitant formuli renúncia o desestiment a participar a la fira abans del
20 de novembre, haurà de liquidar el 25% de la quantia del preu públic.
En el cas que el sol·licitant formuli renúncia o desestiment a participar a la fira abans
del 30 de novembre haurà de liquidar el 70% de la quantia del preu públic.
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