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5.1 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC QUE S'EXIGIRÀ PER 
L'ASSISTÈNCIA A CURSOS, SEMINARIS, TALLERS, ACTIVITATS CULTURALS 
I D’ALTRES DE SIMILARS, IMPARTITS O ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT 

DE LA VILA JOIOSA 
 
Article 1. Concepte 
De conformitat amb el que determina l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, este Ajuntament, a proposta de la 
Regidoria d'Hisenda, establix el preu públic per la participació en cursos, seminaris, tallers, així com 
activitats culturals com ara exposicions, obres teatrals, espectacles i semblants, impartits o 
organitzats per l'Ajuntament de la Vila Joiosa i per als quals la Comissió de Govern Municipal acorde 
la seua realització. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança, tota persona física que haja 
sigut admesa per a prendre part en els cursos, seminaris o tallers, o que sol·liciten l'accés a les 
activitats culturals mencionades. 
En el supòsit d'assistents en representació o per compte de persones jurídiques, l'obligada al 
pagament serà esta última. 
 
Article 3. Obligació al pagament 
1. L'obligació al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix des del moment que 

l'alumnat o l’assistent siga admés a prendre part en el curs, seminari, taller, o sol·licite la seua 
entrada a les activitats culturals esmentades anteriorment. 

2. El pagament del dit preu públic s'efectuarà íntegrament en el moment de formalitzar-se la 
inscripció o quan se sol·licite l'entrada. 

 
Article 4. Bases per a la fixació 
Es prendrà com a base per a la fixació del preu públic de cada, curs, congrés, seminari, taller o 
activitat cultural, el resultat de computar els elements de cost directes i indirectes, que compondran 
l'activitat que es tracte i que siguen aprovats per la Comissió de Govern municipal en cada cas, a la 
vista de l'informe que emeta el responsable del servei organitzador de l'activitat. 
Així mateix, per part del responsable de la dita activitat, i basant-se en els antecedents del tipus 
d'esdeveniment que es tracte per actuacions anteriors, es determinarà el nombre màxim d'assistents 
potencials previstos i es motivarà el resultat del dit càlcul. 
 
Article 5. Determinació del preu públic 
Com a regla general, el preu públic es determinarà atenent al càlcul i aplicació de la suma dels 
elements de cost que es mencionen en l'article anterior, dividint-se la dita suma, entre el nombre 
màxim d'assistents potencials previstos, sent la dita xifra l'import del preu públic a aplicar a l'activitat, 
sense perjuí dels impostos que s'apliquen. 
No obstant això, a l'empara del que determina l'article 45 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, per raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic, es 
podran practicar les reduccions que en cada cas es proposen a la Comissió de Govern municipal. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor i començarà aplicar-se a partir de l'endemà de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i romandrà en vigor fins a la seua modificació 
o derogació expressa. 
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