ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 26
PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS
Article lr. Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb el 41.B) ambdós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic pels actes
de la Festa Major que organitza l'Ajuntament de Juneda i altres actes lúdics.

Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels
serveis o activitats realitzats per aquest Ajuntament, a què es refereix l'article anterior.

Article 3r. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa següent per als
serveis o activitats:
FESTA MAJOR
3.a) Abonaments
Joves de 14 a 17 anys (inclosos)

7.000 ptes.

1 persona

Adults de 18 a 64 anys (inclosos)

8.500 ptes.

1 persona

Adults de 65 anys o més

4.500 ptes.

1 persona

Matrimonis de menys de 65 anys

14.000 ptes.

2 persones

Menors de 14 anys i disminuïts físics o psíquics, exempts.

exempts

L'abonament és personal i intransferible
L'any de naixement és el que determina que una persona s'inclogui en una categoria o en una altra, i no l'edat
que realment es té a l'hora de treure's l'abonament (com és el cas de les persones nascudes entre l'agost i el
desembre).

Per a la classificació d'un matrimoni en una categoria, s'agafa com a referent l'edat del cònjuge més gran.

En el cas dels matrimonis o parelles de fet en què un cònjuge té 65 anys o més i l'altre no, tots dos membres
es consideren inclosos en la categoria d'adults de 65 anys o més.
Quant als matrimonis de menys de 65 anys, per poder facilitar la tasca administrativa del cobrament dels
abonaments, es carregarà l'import de tota la quota a un dels dos cònjuges; per tant, la quota de l'altre membre
puja a 0 ptes. A l'hora de fer el pagament i de recollir els abonaments, però, cal presentar els dos impresos.
Pel que fa els junedencs que no s'hagin tret l'abonament i que vulguin assistir a algun dels actes, el preu de
l'entrada a les sessions del divendres a la nit, al concert del dissabte i a l'espectacle del dissabte
s'incrementarà en un percentatge del 100% de l'establert per als forasters, i si només assisteixen a una sessió
de ball o a un concert han de pagar 2.000 pessetes.
Les persones que no estiguin empadronades a Juneda i que siguin a la vila tota la Festa Major no es consideren
forasters i se'ls aplicarà el règim general d'abonaments segons el que es preveu en aquest apartat.
3.b) Llotges
El preu de lloguer de les llotges per a tots els actes programats en la Festa Major, és el següent:
15.000 ptes.
1 a fila
2 a fila
14.000 ptes.
a
3 fila
13.000 ptes.
4 a fila
12.000 ptes.
En el moment de la inscripció es dipositaran 6.000 ptes. a compte per llotja.
La forma de repartiment de les llotges serà per sorteig públic, que es durà a terme el diumenge abans de la
Festa Major a les 12 del migdia i al teatre municipal.
Els grups que vulguin optar a la possibilitat de tenir diverses llotges juntes han d'inscriure's correlativament.
Les persones inscrites que no siguin presents en el sorteig i que no hi hagin delegat ningú en quedaran
excloses. Així mateix, hom perdrà les 6.000 ptes. a compte en cas que renunciï a la llotja.
El pagament de les llotges s'ha de fer el dilluns i el dimarts següents al dia del sorteig, de les 9 del matí a la
1 del migdia a les oficines de l'Ajuntament. Per tal de facilitar la tasca organitzativa, en el moment de pagar
l'import de la llotja i de recollir-ne el tiquet, cal presentar l'imprès on consta el número d'inscripció del
sorteig.

3.c) Entrades per als forasters
Divendres nit (a la pista)1.000 ptes. Nit de marxa (dissabte nit al poliesportiu) 1.500
ptes.
Espectacle (dissabte nit a la pista)
1.500 ptes.
Concert (diumenge nit a la pista)
800 ptes.
Espectacle (dilluns nit a la pista)
800 ptes.
Concert (dimarts nit a la pista)
800 ptes.
Balls
entrada gratuïta
En totes les tarifes assenyalades en aquest article 3r. es considerarà inclòs l'impost sobre el valor afegit.

Article 4t. Obligats al pagament
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que es faci ús o s'utilitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats.
El pagament del preu públic s'efectuarà els dies designats per a tal efecte i amb anterioritat al començament
de les festes.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tindrà
efectes a partir del dia primer de gener de 1998.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Observació.
Ordenances adaptades als conceptes i definicions legals de la llei 25/1988, referent a les taxes per acord de
gestió plenària de l’Ajuntament del dia 15 octubre del 1998.
Publicat al B.O.P. Núm. 131 de 31 d’octubre de 1998.

MODIFICACIÓ O.F. NÚMERO 26 IMPOST SOBRE PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS,
APROVAT PER L’AJUNTAMENT EN PLE DE DATA 10 D’OCTUBRE DE 2000 I PUBLICAT AL B.O.P.
NÚMERO 130 DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2000.
PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS Article 3r. Quantia.
La quantia del preu públic en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa següent per als serveis o activitats: FESTA
MAJOR
3.a) Abonaments. Queda suprimit 3.b) Llotges
El preu de les llotges per a tots els actes programats en la Festa Major al Parc Alegria, són els següents:
la fila ..................................................................................... 20.000 pics.
2a fila ..................................................................................... 18.000 ptes.
3a fila ..................................................................................... 16.000 ptes.
4a fila ..................................................................................... 14.000 ptes.
3.c) Entrades per als forasters. Queda suprimit. 3.d) Entrades espectacle i concert pel jovent: 1.500 ptes.. Queda facultada
la Comissió de Govern per modificar aquest preu en funció del cost de l'espectacle o concert.
Juneda, 4 de desembre de 2000. L'alcaldessa, Josefa Peiró i Badia.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS:
Article 3r. Quantia
La quantia del preu públic modificat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
3 b) Llotges:
* 1ª fila
* 2ª fila
* 3ª fila
* 4ª fila

115 euros
110 euros
105 euros
105 euros

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 20 d´octubre de 2.011 i publicat al BOP núm. 185
de 31 de desembre de 2.011.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS:
Article 3r. Quantia
La quantia del preu públic modificat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
3 b) Llotges:
* 1ª fila
* 2ª fila
* 3ª fila
* 1 taula i 6 cadires

65,00 euros
60,00 euros
55,00euros
30,00 euros

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 25 d´octubre de 2.012 i publicat al BOP núm. 181
de 29 de desembre de 2.012.

