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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 038
PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE MENJAR, BEGUDES, ENTRADES, ESPECTACLES I PUBLICACIONS, DINS ELS ACTES DE LES FESTES MAJORS
O ALTRES ACTES QUE ES PUGUIN ORGANITZAR.
Article 1r. Concepte i naturalesa
1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de
març), aquest municipi estableix els preus públics per la venda de menjar i begudes i
entrades a espectacles, dins els actes de les Festes Majors, i altres actes que es puguin organitzar, així com per la publicació d’anuncis al programa de la Festa Major o a
altres publicacions que es puguin editar i que es regirà per aquesta ordenança.
2. La concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a
la fixació de la quantia corresponent així com, si escau, aquells criteris específics de
gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'actuació o del servei de què es tracti. La present regulació general, per tant, és directament aplicable en la resta d'aspectes.
3. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de desembre de 2015 va delegar a la Junta de Govern Local l’establiment i fixació dels preus públics, de conformitat amb
l’article 23.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local i
l’Ordenança fiscal núm. 30 Reguladora dels preus públics.
Article 2n. Exempcions
1. No es considera cap exempció i/o bonificació.
Article 3r. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones o entitats que es beneficiïn dels serveis o les activitats dutes a terme en el marc
dels actes i espectacles de les Festes Majors i altres actes organitzats per l’ajuntament
i pels quals s’hagin de satisfer.
Article 4t. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es detallen a continuació:
BAR
Aperitius (patates fregides i cotnes)
Aigua mineral amb gas o sense.
Cola, taronjada, tònica, bíter, batut de cacau, sucs de fruita
Cervesa, clara, beguda

1,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
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Whisky sol
Cubata
Ampolla de Cava
Ampolla de Vi
Got de vi
Entrepans
Biquini i patates braves
Xupitos
Gelats

3,00 €
4,00 €
6,00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €

Pa amb tomàquet
Tastet d’estiu
Sardinada popular
Aperitiu
Samarretes de Festa Major

4,00 €
6,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €

Arròs (Donatiu 2 € per Càritas)

5,00 €

Gots reutilitzables (Dipòsit)
Pinces per gots reutilitzables

1,00 €
0,50 €

Anuncis
Portada i contraportada
Pàgina sencera
½ pàgina
¼ de pàgina
1/8 de pàgina
Anuncis petits per tipologies d’establiments
Anuncis petits d’anunciants de portada i/o contraportada,
d’una pàgina, ½ pàgina
¼ de pàgina i 1/8 de pàgina
Entrades + Consumició
Entrada + consumició (refresc) modalitat 1
Entrada + consumició (refresc) modalitat 2
Altres Espectacles
Entrada per actes organitzats als jardins del Castell

450,00
180,00
90,00
60,00
40,00
20,00

0,00
3,00 €
5,00 €
10,00 €

2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
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Article 5è. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de la prestació del servei.
Article 6è. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de novembre de
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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