NÚMERO 02
PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’OBJECTES PROMOCIONALS I TURISTICS

Article 1r. Regulació
L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pels
articles 41 al 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, altres normes
concordants sobre la matèria.
Article 2n. Classes
Els preus públics aprovats per l'Ajuntament són els següents:
1. Preu públic per
a) La venda dels llibres entre 3,01 € i 100,00 €
b) Venda d’objectes promocionals relatius a Roquetes entre 0,30 € i 120,00 €.
2. Tarifes:
Venda de postals
Venda de plànols del municipi

1,00 €
2,00 €

Article 3r. Establiment i fixació
L'establiment, la modificació i supressió dels preus públics requerirà acord del Ple de la
corporació i publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'entitat
per a general coneixement. La publicació al BOP determinarà la seva eficàcia immediata.
Article 4t. Naixement de l'obligació de pagar el preu públic
En general, l'obligació de pagar el preu públic naix quan se sol·licita la prestació del
servei o activitat.
Article 5è. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Amb caràcter general, es practicarà la liquidació per l'Ajuntament prèviament a la
recepció del servei o activitat.
Els preus públics es recapten en les formes i terminis que fixa la Llei general tributària i

el Reglament general de recaptació.
Article 6è. Infraccions i sancions
El pagament de preus públics serà compatible amb la imposició de sancions i altres
mesures adequades, com la suspensió de la prestació, quan els subjectes obligats al
pagament gaudeixin, sense la deguda autorització, de serveis o activitats gravats per
aquest tipus d'exaccions.
El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i
disposicions que la desenvolupen.
Article 7è. Import dels preus públics
Els imports dels preus públics són determinats per l'aplicació de les tarifes aprovades
per l'Ajuntament i especificades en l'annex respectiu.
Article 8è. Modificacions
La modificació de qualsevol dels preus públics regulats a l'annex d'aquesta Ordenança,
així com la incorporació de nous preus públics, només requerirà la publicació de la
corresponent modificació i/o la seva incorporació a l'annex d'aquest text.
Disposició Final
Aquest preu públic s'ha modificat en la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 9
de novembre de 2010 i s’ha publicat la redacció definitiva al BOP de Tarragona número
294, de data 24 de desembre de 2010.
Roquetes, 28 de desembre de 2018
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Teresa Piñol Piñol

Francesc A. Gas Ferré

