Article 1. Fonament i naturalesa.
1. En ús de les facultats que concedeixen els articles 152.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 39.1 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el Consell Comarcal acorda
l'establiment del preu públic per al desenvolupament de l’activitat d’acompanyament i
assistència a les principals fires de producte agroalimentari i/o turístic
2. L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquest preu públic es regeix per
aquesta ordenança i pel capítol VI del Títol I del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d'altres
normes concordants. En allò que no preveu aquesta Llei, són d'aplicació les normes
comunes de l'Ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal
del Baix Ebre, que tenen la consideració, a tots els efectes, de part integrant d'aquesta
ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la participació en alguna de les activitats de presència en
fires promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre i gestionada a través de la
societat Baix Ebre Innova, SL
El Consell Comarcal oferirà dues modalitats d’assistència a les diferents fires.
Modalitat 1: ASSISTÈNCIA EMPRESARIAL
Les empreses participants compartiran un espai diàfan, que es repartirà entre les
diferents empreses sol·licitants, on s’exposaran els seus productes per tal de donar-ne
difusió i promoció.
Modalitat 2: PRESÈNCIA DE PRODUCTE
Les empreses lliuraran els seus productes als responsables comarcals per tal de
procedir a l’exposició de producte en l’espai firal, sense la participació física de
l’empresa.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes les
empreses, ja siguin persones físiques o persones jurídiques que hagin estat
seleccionades per a participar activament en les fires promogudes pel Consell
Comarcal Baix Ebre.
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ORDENANÇA FISCAL P8 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ACTIVITAT
D’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA A LES PRINCIPALS FIRES DE PRODUCTE
AGROALIMENTARI I/O TURÍSTIC

Article 4. Tarifa
L’establiment de la tarifa concreta per l’assistència a cada esdeveniment fira, es fixarà
per resolució de la presidència del Consell Comarcal i serà la suma dels costos de:
-

-

-

Quota de participació a la fira o acció promocional.
Construcció i decoració de l’estand general
Neteja i serveis addicionals de l’estand (llum i aigua).
Acreditació dels participants

En cas que el nombre d’inscrits per a participar en la fira o acció promocional sigui molt
baix, el Consell Comarcal del Baix Ebre valorarà la conveniència o no de participar-hi,
i informarà, per escrit, als participants inscrits del cost del servei.
Article 5. Forma de pagament
Per tal de participar a la fira cal haver abonat el preu públic fixat 30 dies abans de l’inici
de cada fira o acció promocional a través dels mitjans que especifiqui la sol·licitud.
Article 6. Exempcions i bonificacions
No es contemplen exempcions i bonificacions.
Article 7. Vigència
Aquests preus públics mantindran la seva vigència en tant no s’acordi la seva
modificació o derogació
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