Nº. ORDEN

57

ORDENANÇA
REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE PRODUCTES RELACIONATS AMB
ACTIVITATS CULTURALS

ARTICLE 1. NORMES REGULADORES
De conformitat amb allò previst en l'article 127, en relació amb l'article 41, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Calvià estableix el preu públic per la
venda de divers material cultural.
ARTICLE 2. NATURALESA
La contraprestació econòmica per a la prestació del servei de venda de material
cultural té la naturalesa de preu públic, ja que és una prestació de serveis i realització
d'activitats objecte de la competència de l'Ajuntament i no hi concorr cap circumstància
especificada a la lletra b) del article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ARTICLE 3. FET IMPOSABLE
L'objecte d'aquest preu públic és la venda de productes de marxandatge
relacionats amb les figures històriques del municipi de Calvià: rei En Jaume, Comte
Mal, Francesc Arago, o d'algun esdeveniment identificatiu del terme calvianer. La
venda es pot dur a terme tant al mateix Ajuntament com als llocs que es determinin per
a cadascun dels actes.
ARTICLE 4. OBLIGATS AL PAGAMENT
Està obligat al pagament del preu públic regulat a la present Ordenança el
comprador de qualsevol del productes detallats al l'article 5.
ARTICLE 5. QUANTÍA
a) La quantia del preu públic regulat serà la fiada en la tarifa continguda en el apartat
següent, per a cada un dels productes.
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b) La tarifa del preu públic serà la següent:
Gorra

5,00 €

Bolígraf

2,00 €

Imant

2,00 €

Ventall

6,00 €

Samarreta

5,00 €

Samarreta pol

8,00 €

USB

10,00 €

Claver

3,00 €

Adhesius / imants

4.00€

Els articles no inclosos a l'anterior graella es posaran a la venda a un preu no
superior al 100% del cost de fàbrica.
ARTICLE 6. GESTIÓ I COBRAMENT
L'import es farà efectiu en al moment de la compra del producte, ja sigui a les
dependències municipals o als llocs determinats per a cada activitat, i sempre amb
personal municipal.
Un cop acabada l'activitat, el Departament de Cultura ingressarà a la Caixa
General la totalitat de la quantitat recaptada amb el corresponent full de liquidació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia següent, romanent en
vigor fins la seva modificació o derogació expresses.
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