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O que se publica para os efectos previstos na lexislación citada, facendo constar que contra a
aprobación definitva poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, segundo o disposto no
artigo 171 do RDl 2/2004, de 5 de marzo, no prazo de dous meses contados a partir da data da
aprobación definitiva.
En Salvaterra de Miño, a 20 de xuño de 2012.—O Concelleiro Delegado de facenda, Manuel Andrés
Acuña.
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TUI
ANUNCIO
O Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 18/06/2012, acordou a imposición e aprobación do prezo
publico “Campamentos de Verán”
ARTIGO 1. NACEMENTO DA OBRIGA:

A obriga de pagar o prezo publico nace dende que se inicie a prestación do servizo ou a realización
da actividade, se ben o Concello poderá esixir o deposito previo do importe total ou parcial, conforme
o artigo 46 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
lei Reguladora das facendas locais.
ARTIGO 2. OBRIGADOS O PAGO:

Estarán obrigados o pago do prezo público quen se beneficie dos servizos ou actividades polos que
deban satisfacerse aquel.
ARTIGO 3. CONTÍA:

A contía dos dereitos a percibir polo prezo público será o seguinte:
por cada quincena do campamento de verán: 27,78€
ARTIGO 4. COBRO:

A obriga de pagar o prezo público nace dende que se inicia a prestación do servizo ou a realización
da actividade.
O Concello de Tui, esixe o deposito previo do importe total do prezo público no prazo de 5 días hábiles
dende a emisión dos listados de admitidos
Cando por causas non imputables o obrigado o pago do prezo público, o servizo ou actividade non se
preste ou desenrole, procederá a devolución do importe correspondente.
As débedas por prezos públicos esixiranse polo procedemento de apremio unha vez finalizado o
período de ingreso en voluntaria.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMEIRA:

As contías do prezo publico reguladas na presente Ordenanza gravaranse co IVE correspondente.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA:

En todo o non regulado na presente ordenanza rexerá o disposto na Ordenanza Xeral de prezos
públicos do Concello de Tui, e na demais normativa aplicable.
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DISPOSICON FINAL:

O acordo de establecemento deste prezo publico foi adoptado e súa ordenanza foi aprobada polo
pleno deste Concello, en sesión celebrada no día 18/06/2012 e comezará a rexer a partir do día da súa
publicación no bOp e seguirá en vigor ata que se acorde a súa derrogación ou modificación expresa
polo Concello.
Tui, a 19 de xuño de 2012.—O Alcalde, Moisés Rodríguez pérez.
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