ANNEX 2 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER ACTUACIONS MUNICIPALS DERIVADES DE
L'ORGANITZACIÓ DE FESTES PER L'AJUNTAMENT

DISPOSICIÓ ÚNICA
La pròpia dinàmica i tradició popular fan que l'Ajuntament, en determinades èpoques i
circumstàncies, com poden ésser les festes majors, organitzi festes lúdiques per a l'esbarjo en
general. Per no gravar totalment l'economia municipal amb els costos de totes les actuacions,
hi ha una part a càrrec del que hi vulgui participar.
Amb aquesta finalitat, s’estableixen les següents normes:
1r Quan l’Ajuntament o algun dels seus organismes autònoms vulguin portar a terme alguna
activitat per a la qual s’hagin de percebre tarifes, el departament gestor haurà d’elaborar la
corresponent proposta, que haurà de contenir:
1.1 La previsió de despeses de l’activitat, que hauran de ser objecte d’aprovació de
conformitat amb les normes municipals que les regulen.
1.2 L’estimació del finançament, amb justificació del dèficit que origina a l’Ajuntament o a
l’Organisme autònom.
1.3 La proposta de tarifes a aplicar amb el detall de les normes de gestió de les mateixes
que les hagin de regular.
2n Amb caràcter general, les normes de gestió de cada preu públic hauran de determinar,
com a mínim:
2.1 Quin és l’ens que en serà l’encarregat de la seva gestió (Ajuntament, Patronat de
Música o Patronat de Turisme) i si cal, l’òrgan exacte i la persona que en serà
responsable.
2.2 La forma sota la que es percebran els cobraments. Amb caràcter general s’estableix el
sistema d’ingrés mitjançant comptes corrents oficials de l’ens gestor, i s’evitarà l’ús
d’efectiu, llevat que es justifiqui que no hi ha alternativa al seu ús. En aquest cas, serà
imprescindible que es nomeni un responsable, el qual haurà de facilitar, a la fi de l’activitat,
un compte justificatiu detallat de tots els cobraments percebuts.
2.3 Qualsevol altre element que resulti necessari per a l’adequada gestió o convenient per
a l’òptima execució de l’activitat.
3r Les tarifes i les normes de gestió seran aprovades:
3.1 Per la Junta de Govern, quan l’ens gestor en sigui l’Ajuntament.
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3.2 Per Decret de la Presidència del Patronat de Turisme, donant-se compte a la Junta de
Govern, quan les gestioni aquest ens.
3.3Per acord de la Comissió Executiva del Patronat de Musica, donant-ne compte a la
Junta de Govern, quan les gestioni aquest ens.
4t Quan l’Ajuntament encarregui la gestió de determinades activitats festives de caràcter
local al Patronat de Turisme, aquest tindrà també la capacitat d’imposar les tarifes, i les
normes de gestió que les regulin. A aquest fi tindrà encomanats els preus públics per les
entrades a les activitats següents:
-

Balls de Festa major
Entrades als concerts i espectacles teatrals que organitzi.

5è En el cas del Conservatori de Música, totes les tarifes derivades d’activitats docents, es
troben regulades i fixades a l’Ordenança Fiscal núm. 21. Si addicionalment, el Patronat ha
de portar a terme alguna activitat complementària que origini la percepció de preu públic,
com ara concerts o espectacles musicals, haurà d’aprovar-ne les tarifes i normes de gestió
d’acord al que s’estableix en el present annex.
Disposició final
Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses”.
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