
EDICTE 
En compliment del que disposa l’Ordenança general dels preus públics de Vila-real, es fa 
públic l’acord de la Junta de Govern Local de 21 d’octubre de 2013, que a continuació es 
copia: 
 
“Vist l’expedient tramitat a aquest efecte amb informe favorable d’Intervenció, i d’acord 
amb el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda: 
 
ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER VENDA DE MATERIAL PROMOCIONAL 
DE VILA-REAL 
 

PRIMER. Aprovar l’establiment del preu públic per venda de material promocional amb 
els elements substantius següents: 
 

a) Prestació: venda dels productes promocionals següents: 
 1. Nevera alumini 

2. Camisetes: Regent, Mis i Sols 
3. Portatot imprés 
4. Planter Flowcan 
5. Clauer P-035N 

b) Destinataris del preu públic: persones interessades en l’adquisició dels productes. 
c) Obligats al pagament: els adquirents del producte pel qual s’exigeix el preu públic. 
d) Obligació de pagament: naix en el moment del lliurament de la prestació. 
e) Tarifa:  
 1. Nevera alumini: 4,13 € 

2. Camisetes: Regent, Mis i Sols: 8,26 € 
3. Portatot imprés: 2,48 € 
4. Planter Flowcan: 3,3057 € 
5. Clauer P-035N: 3,3057 € 

A la contraprestació fixada en concepte de preu públic se li sumarà l’impost sobre el valor 
afegit, al tipus vigent en el moment de la meritació d’aquest, i s’exigirà d’acord amb la 
seua normativa específica. 
 
L’import a satisfer, IVA inclòs, al tipus vigent en el moment actual, és el següent: 
 1. Nevera alumini: 5 € (IVA 21% inclòs) 

2. Camisetes Regent, Mis i Sols: 10 € (IVA 21% inclòs) 
3. Portatot imprés: 3 € (IVA 21% inclòs) 
4. Planter Flowcan: 4 € (IVA 21% inclòs) 
5. Clauer P-035N: 4 € (IVA 21% inclòs) 

 

f) Inici de la seua aplicació: el preu públic es començarà a exigir a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest acord. 
 



En allò no previst en aquest acord caldrà ajustar-se al que disposa l’Ordenança general 
reguladora dels preus públics de Vila-real aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 9 
de juny de 2008, en vigor des del 12 d’agost del mateix any. 
 

SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, entrarà en vigor 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb l’article 7, apartat g), de l’Ordenança 
general de preus públics de Vila-real. 
 

TERCER. Contra aquest acord es podrà interposar el recurs de reposició previst en 
l’article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en termini d’un mes comptat a partir de 
l’endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

QUART. Traslladar aquest acord a la Tresoreria Municipal als efectes del que disposa 
l’article 196.1., apartats a) i e), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l’article 5 
del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula, el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
L’alcalde,  
 
 
 
 
 
 
 
Vila-real, 22 d’octubre de 2013 
 
 
 


