Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 58
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE COMERÇ, TURISME I COOPERACIÓ I AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT
Article 1. Concepte
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004, l’Ajuntament
estableix preus públics per la prestació de serveis de Comerç, Turisme i cooperació i
ajuda al desenvolupament, especificat en les tarifes que es contenen en l’annex
corresponent que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis prestats a que es refereix l’article anterior. En cas de tractarse de menors d’edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els
seus responsables legals.
Article 3. Quantia
La quota dels preus públics regulats en aquesta ordenança es determinarà en
funció de la tipologia dels serveis i s’aplicaran per a cadascun dels serveis o
activitats d’acord amb les tarifes contingudes en l’annex següent.
Es podrà exigir, si així ho disposa la Junta de Govern Local, el dipòsit previ de
l’import total del preu públic que correspongui en el moment de la sollicitud de la
prestació del servei o de la autorització de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal.
Article 4. Obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la
utilització o prestació del servei, i serà independent de la real prestació del servei si
la manca d’aquest és imputable al sollicitant.
Article 5. Normes de gestió
Es regularà per la normativa vigent en cada cas. Pel que fa referència als preus
públics, s’aplicarà la Ordenança General de Preus Públics, i en el cas que no estigui
regulat per l’esmentada Ordenança, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança General
de Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic Municipal.
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Disposició final
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessions que van tenir lloc en data 2 de febrer, 11 de
maig, 16 de novembre de 2010 i 26 d’abril de 2011, segons delegació del Ple de
data 27 d’octubre de 2009, en les atribucions d’establiment o modificació dels Preus
Públics, i aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2012, el
29 d’octubre de 2013 i el 21 d’octubre de 2014, entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2015 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcalde
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ANNEX TARIFES

Tarifa núm. 1.- Itinerari carruatge cavalls
Itinerari urbà:
Nens (3 a 12 anys):
Adults (13 en endavant):
Itinerari rural:
Nens (3 a 12 anys):
Adults (13 en endavant):
Menors de 3 anys que no ocupin seient:

4,00 €
6,50 €
6,00 €
8,50 €
Gratuït

Tarifa núm. 2.- Rutes dels cellers en mini bus
Recorregut turístic visita cellers

8,00 €

Tarifa núm. 3.- Rutes turisme i visites guiades
Rutes turístiques guiades nens (de 5 a 12 anys)
Rutes turístiques guiades adults (a partir 13 anys). Per majors de
65 anys, famílies nombroses i membres del Cercle
d’amics/Voluntaris dels Parcs Naturals (*)
Rutes temàtiques amb tast i/o teatralitzades (**)

2,00 €

3,00 €
5,00 €

Gratuït per menors de 5 anys
*) Bonificació 10% Per majors de 65 anys, famílies nombroses i membres del Cercle
d’Amics/Voluntaris dels Parcs Naturals
**) Descompte 50% per nens de 5 a 8 anys

Tarifa núm. 4.- Venda jocs cartes festes populars Sant Pere de Ribes
1 Unitat
3,50 €
Tarifa núm. 5.- Venda quaderns patrimoni del Garraf
1 Unitat

3,50 €

Tarifa núm. 6.- Preus d’inscripció, per espai ocupat, mobiliari i assegurança
per la participació a les fires de Promoció Econòmica
1) Preu inscripció fira Agromercat (*)
100,00 €
2) Preu inscripció a la Fira Mercat del Cava (*):
100,00 €
3) Venda de tiquet degustació:
4,00 €
4) Venda tiquet degustació gastronòmica
3,00 €
5) Venda plaques de cava
1,00 €
6) Venda de tiquets Activitat degustació
5,00 €
(*) Es podrà concedir una subvenció municipal per participant als productors/venedors locals,
d’acord amb la normativa vigent
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Tarifa núm. 7.- Venda tiquets actuació solidària
Tiquet sopar solidari:
Tiquet sopar/concert solidari:
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