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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

5989

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions del
Festival de Pollença

Als efectes del que disposa l’article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el text íntegre de
l’Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència a les actuacions del Festival de Pollença, aprovada en sessió plenària de 31 de març
de 2016.
Article 1.- Establiment
L’Ajuntament de Pollença, fent ús de les facultats que a aquest efecte li confereix el RDL 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i de conformitat amb el que estipula l’art. 41 i següents del TRLRHL, estableix un preu públic
per a l’assistència a les actuacions que es duguin a terme amb motiu de la celebració del Festival de Pollença al Claustre de Sant Domingo o a
altres recintes si raons climatològiques ho aconsellen.
Article 2.- Obligació de pagament
1. - L’obligació de pagament d’aquest preu públic neix amb l’adquisició o reserva de les localitats per assistir als concerts i actuacions
inclosos en el programa del Festival de Pollença.
2. - Estan obligades a efectuar aquest pagament les persones físiques que accedeixin als concerts i espectacles abans esmentats.
Article 3.- Devolució
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1. L’import pagat per les entrades únicament podrà ser objecte de devolució en el cas que no es duguin a terme els concerts programats per
causes únicament imputables a l’administració.
2. S’entendrà causa imputable a l’Ajuntament l’originada exclusivament per voluntat municipal que no vengui motivada, promoguda,
ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.
3. - Igualment les persones obligades al pagament tindran dret a la devolució de l’import del preu públic quan la prestació del servei no s’hagi
pogut celebrar per causes climatològiques.
Article 4.- Tarifes
El preu públic que regula aquesta ordenança s’aplicarà de conformitat amb les tarifes següents:
TARIFES ZONA A

TARIFES ZONA B

TARIFES ZONA C

CONCERTS CATEGORIA 1

35€

30€

24€

CONCERTS CATEGORIA 2

30€

25€

20€

CONCERTS CATEGORIA 3

25€

20€

16€

Els imports assenyalats són amb l’IVA inclòs.
Article 5.-Reduccions
A) S’aplicaran les següents reduccions de les tarifes:
Titulars del Carnet Jove.............................................................25%
Menors de 14 anys.....................................................................50%
Residents al municipi de Pollença.............................................25%
Persones en situació de desocupació de llarga durada..............25%
Alumnes i professors de l’Escola de Música de Pollença i els integrants de la Banda de Música...................25%
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Els beneficiaris hauran de presentar el corresponent document acreditatiu. Les persones en situació de desocupació presentaran targeta o
certificat del SOIB o de l’organisme equivalent que acrediti la seva condició.
B) L’Ajuntament de Pollença posarà a la venda ABONAMENTS per a l’assistència als concerts del Festival de Pollença; l’import de
l’abonament resultarà d’aplicar les reduccions següents als preus dels concerts:
- Abonaments de 2 a 3 concerts........... reducció del 15%
- Abonaments de 4 a 5 concerts........... reducció del 20%
- Abonaments de 6 o més concerts....... reducció del 30%
Les reduccions no són acumulables.
Article 6.De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 TRLRHL, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim
local, es delega a la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics.
Disposició final. Aprovació i vigència
La present ordenança entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva i una vegada s’hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència a les actuacions del Festival de Pollença publicada en el BOIB
núm. 90 de 3 de juliol de 2014.
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Pollença, 20 de maig de 2016
El Batle
Miquel Àngel March Cerdà
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