Ajuntament de Cocentaina

NATURALESA
Article 1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb els articles 41 i
següents del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals, l'Ajuntament de Cocentaina estableix el PREU PÚBLIC PELS SERVEIS I ACTIVITATS
ORGANITZADES PER L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, el qual es regirà per la present
ordenança.
OBJECTE
Article 2. L'objecte d'aquest preu públic és la realització de les activitats i la prestació de serveis
des l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Cocentaina que es detallen en el quadre de
tarifes de la present ordenança.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3. Està obligat al pagament del preu públic d'aquesta ordenança qui es beneficie dels
serveis o activitats pels quals s'haja de satisfer el preu esmentat.
RESPONSABLES
Article 4. En el cas que els usuaris dels serveis o activitats foren menors d'edat, seran
responsables els que en tinguen la representació legal.
TARIFA
Article 5. La tarifa aplicable serà la següent:
5.1 Preu públic per la realització de cursos formatius i tallers:
TALLER FORMATIU
IMPORT
· "Viure el Present", de Sergi Torres
40,00 €
Aquests preus estan exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit, segons l'article 20.Uno.8 de la
Llei de l'37/1992 de l'I.V.A.
5.2 Preu públic per l'assistència a cursos formatius, tallers o altres activitats organitzades per
l'àrea de benestar social, en els què el cost de l'activitat per a l'ajuntament (impostos inclosos)
consista en un import equivalent a la recaptació obtinguda amb el preu públic (ja siga la
recaptació íntegra o parcial):
En aquests casos, el preu de l'activitat serà el fixat de comú acord amb l'empresari que va a
realitzar l'esdeveniment, vist el risc i ventura assumit pel mateix en acceptar aquesta forma de
pagament, tot això quedarà reflectit en el corresponent contracte.
El preu públic concret per participar en cada activitat quedarà autoritzat en un acord de Junta
de Govern Local previ a la celebració de l'acte, així com en la publicitat que es faça del mateix,
considerant-se d'immediata aplicació des d'aquest moment. No caldrà incorporar-los al text
d'aquesta ordenança per tractar-se d'activitats puntuals que no és probable que es tornen a
realitzar en el temps amb les mateixes condicions.
5.3 Preu públic de la resta d'activitats i serveis que no es troben especificats en els apartats
anteriors:
Es calcularà el preu públic de cadascuna de les activitats de la següent manera:
[Cost total real de l'activitat - aportació de l'Ajuntament de Cocentaina] / (mitjana del nombre de
participants màxim i mínim necessaris per a la viabilitat de l'activitat)
Al preu així calculat se li afegirà l'IVA vigent en cada moment, llevat dels supòsits d'exempció.
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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS I ACTIVITATS
ORGANITZADES PER L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE
COCENTAINA

Ajuntament de Cocentaina
L'aportació de l'Ajuntament de Cocentaina a cada activitat, així com el seu cost real,
s'explicaran per part de la Regidoria de Benestar Social juntament amb la proposta al Ple de
fixació del preu públic per a la nova activitat, havent d'acreditar l'existència de consignació
pressupostària en el pressupost municipal d'aquesta àrea per cobrir l'aportació municipal.
El preu així calculat serà aprovat pel Ple, previ informe d'Intervenció i previ dictamen de la
Comissió Informativa de Comptes, sent d'immediata aplicació des aquesta aprovació.
No obstant això, junt la proposta de fixació del nou preu, s'aprovarà proposta de modificació del
text de la present ordenança reguladora per tal d'incorporar el nou preu al llistat dels ja vigents.
BONIFICACIONS
Article 6. No es preveuen bonificacions.
NORMES DE GESTIÓ
Article 7. Els preus es meriten en el moment de sol·licitar-ne la matrícula o de participar en
l'activitat que corresponga, havent-los d'abonar en aquestos actes.
No es podrà participar en l'activitat sense acreditar l'abonament previ del preu corresponent.
La sol·licitud de baixa en qualsevol dels serveis o activitats especificats en la tarifa no donarà
dret al reintegrament de les quotes satisfetes per tractar-se d'activitats voluntàries per als
usuaris, excepte causa justificada que impossibilite la seua realització, bé per malaltia del
sol·licitant o familiar directe que necessite de la seua atenció, justificades amb informe mèdic o
justificant d'assistència al centre de salut o hospital, bé per causes laborals, justificades amb un
informe de l'empresa de treball, o per la coincidència en el calendari amb una altra activitat/
esdeveniment a la qual haja d'assistir, aportant el degut justificant.
Fora dels supòsits anteriorment especificats, només procedirà la devolució dels imports
abonats en cas que, finalment, l'Ajuntament suspenga la realització de les activitats.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança produirà efectes després de la seua aprovació definitiva i un cop s'haja
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini
assenyalat en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
començarà a aplicar-se des l'esmentat moment i es mantindrà vigent fins la seua modificació o
derogació.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província núm. 87 de 9 de maig de 2016.
LA SECRETÀRIA,
Encarrna Mialaret Lahiguera
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La resta de normes de gestió per a participar en cada activitat seran establertes per la
Regidoria de Benestar Social.

