
                                                                   
  
  
   

 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2018 

Ordenança fiscal número 42 

 

TAXA PER GAUDIR DE LLOTJES, ENTRADA A ESPECTACLES I ACTES POPULARS 

DIVERSOS 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4. w), del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, 

aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic 

corresponents a la Festa Major. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Consisteix en el gaudi de determinats actes organitzats, gestionats i desenvolupats per 

l’Ajuntament inclosos dintre del conjunt d’activitats de la Festa Major. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general 

tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis definits a l’article 2, que constitueixen el 

fet imposable de la taxa. 

 

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei pels menors d’edat 

o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 

 

Article 4. Responsables i successors 

 

1.  Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3.  Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

General tributària i a l’Ordenança General. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota 

tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els 

subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
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Article 6. Quota tributària 

 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

1. Entrada actuacions artistes ................................................................... 11,85 

2. Tiquets paella ........................................................................................ 7,40 

 
 

Article 7. Meritació  

 

La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitats especificades en 

l’article 5è de tarifes, mitjançant l’entrada o la utilització dels serveis enumerats a 

l’article anterior, o en el moment de la sol·licitud. 

 

El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar 

els serveis a què es refereix aquesta ordenança. 

 

Article 8. Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 

tributària i la normativa que la desplega.  

Disposició Final 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 29 de 

novembre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


