Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX XII
PREU PÚBLIC DE MATERIAL I ACTES DIVERSOS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I
ECONOMICA.
(Darrera modificació Ple de 8 de novembre de 2021 )

Per la venda de materials i objectes a la botiga de l’oficina, es cobraran les següents
preus (iva inclòs)
A. MATERIAL DE PROMOCIO TURISTICA I ECONOMICA
Descripció

Mapa CB Vermell
Mapa CB blau
Record de L'Escala, petit
Record de L'Escala, mitjà
Record de L'Escala, gran
Record Peix de L'Escala
Record Espelma de L'Escala
Postals
Llapis colors
20 itineraris senderisme
Rutes BTT Baix Empordà
Mapes a peu i BTT individual
Pack de 3(mapes a peu I BTT
Mapa Cap de Creus
Mapa itinerànnia Alt Empordà
Plànol turístic l’Escala
Mapa cartogràfic Baix Empordà
Llibre 11 rutes català
Llibre 11 rutes castellà
Llibre 11 rutes francès
Llibre 11 rutes anglès
Guia alpina Costa Brava
Carpeta senderisme l’Escala
Foto aèria
Postals Masle

euros

3,50 €
4,50 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
7,00 €
0,30 €
2,00 €
18,00 €
10,00 €
5,00 €
12,00 €
9,50 €
12,00 €
0,15 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
2,00 €
2,50 €
0,50 €

B. ACTIVITATS DIVERESES PROMOCIO TURISTICA I ECONOMICA
Festa de l’anxova i de la sal
Descripció

Import

Tiquet per un tastet d’anxoves
Vermut maridatge tapes anxoves amb vi
Gastroanxova Tour
Viu L’Escala. Submarinisme
Viu L’Escala. Vela
Viu L’Escala. Ruta guiada en vaixell
Viu L’Escala. Paddle

1,00 €/unitat
12 € /persona
25,00 €/persona
16,00 €/persona
10,46 €/persona
10,46 €/persona
16,00 €/persona

Viu L’Escala. Benestar i salut. Tai-chi
Viu L’Escala. Benestar, família i salut. Scrap
Viu L’Escala. Benestar, família i salut. Ioga
Viu L’Escala. Benestar, salut i família. Intantils
Viu L’Escala. Caiac

4,43 €/persona
12,97 €/persona
6,33 €/persona
15,82 €/persona
18,00 €/persona

Activitats anul·lades per motius no imputables al ciutadà
En aquest cas s’iniciarà d’ofici la tramitació de la devolució dels ingressos abonats al
compte de l’Ajuntament, quan les inscripcions als esdeveniments o activitats, s’ha
realitzat telemàticament i el pagament online via tpv.
Iniciarà el procediment l’informe/s tècnics que ho acreditin la situació i es tramitarà per
la Unitat de Gestió Tributària municipal.
El sistema de devolució directa es farà carregant l’import de la inscripció, entrada o
similar a la mateixa targeta bancària utilitzada per a fer l’ingrés.
Quan el pagament de l’ingrés no ha estat via tpv virtual, sinó presencial, el termini del
dret de devolució directa expira als 30 dies de la realització de l’ingrés. La devolució
s’impulsarà des del mateix punt de venda amb el justificant de la transacció que tenen
en la seva custòdia. Si no es disposa del dit justificant o s’ha exhaurit el termini de 30
dies, el punt de venda haurà de sol·licitar al comprador, la presentació de la fitxa de
creditors per efectuar la devolució via transferència bancària.
No es tramitarà devolució per renuncia dels usuaris inscrits o altres motius similars.

