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Ajuntament de Rótova
Anunci de l’Ajuntament de Rótova sobre aprovació 
definitiva del preu públic.

ANUNCI
Al no formular-se al·legacions durant el termini d’informació pública 
(BOP de València 36 de 21-02-2020), resta automàticament elevat a 
definitiu l’acord de ple provisional de data 11-02-2020 sobre apro-
vació ordenança fiscal. Es publica el text íntegre de la modificació 
de conformitat amb l’artice 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER ENTRADA I VISITA AL «CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DE LA CULTURA DE LA PANSA» I A LA «VIL·LA ROMANA 
DE LA SORT»
Article 1. OBJECTE
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els 
articles 41 a 47 i 127 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
estableix el present preu públic per l’entrada i visita del «CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE LA CULTURA DE LA PANSA» i la 
«VIL·LA ROMANA DE LA SORT».
Article 2. FET IMPOSABLE
El fet imposable està constituït per l’entrada i visita al recinte 
CENTRE DIDÀCTIC D’INTERPRETACIÓ DE LA CULTURA 
DE LA PANSA i a la «VIL·LA ROMANA DE LA SORT»; s’hi 
poden incloure, amb caràcter opcional, els serveis de: visita guiada 
i tallers didàctics.
Article 3. OBLIGACIÓ AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present 
ordenança totes aquelles persones físiques que sol·liciten accedir al 
«CENTRE DIDÀCTIC D’INTERPRETACIÓ DE LA CULTURA 
DE LA PANSA» i a la «VIL·LA ROMANA DE LA SORT».
Article 4. QUANTIA
L’import dels preus públics seran els següents:
Entrada individual, per persona: 2,20 €. Preu conjunt a les dues 
instal·lacions: 4,00€.
Entrada individual menors de 12 anys: 1,10 €. Preu conjunt a les 
dues instal·lacions: 2,00€.
Entrada individual menors 3 anys: 0 €.
Entrada individual majors de 65 anys i Jubilats: 1,10 €. Preu conjunt 
a les dues instal·lacions: 2,00€.
Entrada individual veïnat i associacions locals: 0 €
Entrada de grup (més de 55 persones): 102 €. Preu conjunt a les dues 
instal·lacions: 200€.
Article 5. OBLIGACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
L’obligació de pagar el preu públic naix des del moment en què 
s’inicie la prestació del servei o la realització de l’activitat.
El pagament del preu públic es farà efectiu en metàl·lic en el moment 
de l’accés al «CENTRE DIDÀCTIC D’INTERPRETACIÓ DE LA 
CULTURA DE LA PANSA» i a la «VIL·LA ROMANA DE LA 
SORT» de la persona obligada al pagament, a qui es lliurarà un rebut 
numerat i segellat.
Article 6. INFRACCIONS I SANCIONS
Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel 
procediment administratiu de constrenyiment i de conformitat amb 
la normativa de recaptació que siga aplicable.
Article 7. LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa 
en 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, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General Tributària, 
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, així com en 
l’Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajun-
tament en sessió celebrada el dia 11/02/2020, entrarà en vigor el 
mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
Queda derogada l’anterior ordenança.

Contra el present acord podrá interposar-se recurs contenciòs –admi-
nistratiu davant la Sala de lo Constenciòs Administratiu del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà del següent al de la publicació 
d’este anunci, de conformidad amb l’article 9 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Rótova, a 24 d’agost de 2020.—El alcalde, Jordi Puig Muñoz.
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