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Número de registre 9648

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA

Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’entrada al Museu de
l’Escola Rural de Castellar de la Ribera

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic queda automàticament elevat a
definitiu  l’acord  Plenari  provisional,  de l’Ajuntament  de  Castellar  de la  Ribera,  sobre  l’ordenança  fiscal
reguladora del  preu públic per a l’entrada al Museu de l’Escola Rural  de Castellar de la Ribera, el  text
íntegre de la qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 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.

ORDENANÇA FISCAL
Reguladora del preu públic per a l’entrada al Museu de l’Escola Rural de Castellar de la Ribera

Article 1. Fonament legal i objecte
Fent ús de les atribucions conferides i sota el  règim previst als articles 41 al  47 i 127 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,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per entrada i visita al Museu de l’Escola Rural de Castellar de la
Ribera, que es regirà per la Normativa legal vigent en cada moment i per aquesta ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable i naixement de la obligació
El fet imposable està constituït per l’entrada i visita al recinte del Museu de l’Escola Rural de Castellar de la
Ribera i l’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inicia la prestació del servei.

Article 3. Obligats al pagament
Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic  que  regula  la  present  ordenança,  totes  aquelles  persones
físiques que sol·licitin accedir al Museu de l’Escola Rural de Castellar de la Ribera.

Article 4. Quantia
La quantia dels preus a percebre per l’accés al Museu, seran les següents:

Entrada i visita ordinària 3,00 euros/persona
Entrada i visita menors de 10 anys Gratuït
Entrada i visita majors de 65 anys i estudiants 2,00 euros
Entrada i visita grups de mínim 10 persones 2,00 euros

Article 5. Obligació i forma de pagament
L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què s’inicia la prestació de servei, la realització
de l’activitat.

El pagament del preu públic es farà efectiu en metàl·lic en el moment de l’accés al Museu de l’Escola Rural
de Castellar de la Ribera.

Els deutes pels preus públic que regula aquesta ordenança es podran exigir pel procediment administratiu
de constrenyiment de conformitat amb la normativa de recaptació aplicable.

Article 6. Legislació aplicable
En tot allò que no preveu aquesta ordenança caldrà tenir en compte allò que disposa el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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reguladora de les bases del règim local, la Llei general tributària i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i
preus públics.

Disposició addicional
Les quanties dels preus públics regulades en la present ordenança es gravaran amb l’IVA corresponent, que
ja està inclòs en les quotes fixades.

Els  preceptes  d’aquesta  ordenança  fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la
legislació vigent i  altres normes de desenvolupament, i  aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor  a  partir  de l’endemà de la seva publicació al  Butlletí  Oficial  de la
província de Lleida i es començarà a aplicar a partir del dia 1-1-2018, i romandrà en vigor fins la seva
modificació o derogació expressa.

Contra el present acord, conforme a l’article 19 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, es podrà interposar pels interessats
recurs  contenciós  administratiu  en  el  termini  de  dos  mesos,  comptats  a  partir  del  dia  següent  de  la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Lleida, davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Castellar de la Ribera, 20 de desembre de 2017
L’alcaldessa, M. Claustre Sunyer Cantons
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