4.3 Preu públic per la venda de gots amb l’escut municipal per a ser
utilitzats en les festes locals
Article 1r. Naturalesa i fonament
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 al 47 del RDL 2/2004, de 5
de març, de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la venda de gots
amb l’escut de l’Ajuntament per a ser utilitzats en les festes locals, determinant
els criteris i les quanties que s’aplicaran per aquest concepte.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la venda per part de
l’Ajuntament del Morell de gots reutilitzables amb l’escut municipal, per ser
utilitzats per part de les empreses o entitats que gestionen barres de beguda en
les festes locals.
Article 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, i
les entitats a les que refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin la realització de l’activitat o prestació del servei que constitueix el fet
imposable, o que es beneficiïn de la mateixa.
Article 4t. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic naix amb l’inici de la prestació dels serveis o
l’activitat. Això no obstant, a títol de dipòsit previ s’ha de fer efectiu el seu
import en el moment de formular la sol·licitud corresponent.
Article 5è. Quantia
1. Per l’establiment dels preus públics a assignar es tenen en compte els costos
d’adquisició per part de l’Ajuntament, de manera que el preu públic serà el
següent:
Preu Públic gots reutilitzables amb l’escut municipal:
euros/unitat

0.33

Article 6è Bonificacions
En aquesta Ordenança no s’estableix cap bonificació en el pagament dels preus
públics regulats.

Article 7è Normes de gestió
El pagament es realitzarà, per liquidació, en el moment de la sol·licitud del
material.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

