ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O ACTIVITATS DE
CAIRE LÚDICS, CULTURAL, ESPORTIU, RECREATIU I ACTIVITATS FIRALS
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de
conformitat amb el que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL
2-2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s’estableix el preu públic per la prestació de serveis o activitats de caire lúdic, cultural
esportiu, recreatiu i activitats firals organitzats pel propi Ajuntament.
Article 2. Fet imposable.
1. El fet imposable de la taxa consisteix en la inscripció, participació, visita o assistència
als actes o activitats de caire lúdic, cultural esportiu, recreatiu i activitats firals
organitzats pel propi Ajuntament que es detallen a l'article 5.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, o utilitzin els
serveis relacionats a l’article 5è.
Article 4. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficien dels serveis prestats per aquest Ajuntament de caire lúdic, cultural esportiu,
recreatiu i activitats firals.
Article 5. Quota tributària.
1.

La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents:

CONCEPTE
1. Activitats firals
Estand interior per m2
Ocupació v.p. fins 5 ml (2 dies)
Ocupació v.p. de 5 a 10 ml (2 dies)
Ocupació v.p. ,és de 10 ml (2 dies)
Degustació de productes estand Ajuntament
Degustació de productes estand extern
Copa de vidre per a degustació de begudes
Marxandatge
Licor Ànima de Xerta
Cava
2. Activitats culturals i festives
Entrada a balls, concerts, teatre i altres espectacles anàlegs (a
partir de 12 anys)
Menjars populars

QUOTA
15,00
50,00
100,00
150,00
1,00
0,50
2,00
12,00
15,00
12,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00 €
10,00 €

Dret a taula amb 6 cadires balls festes (per cada dia)
Dret a taula i cadira actes populars
Venda de refrescos a la barra del bar
Venda de refrescos amb licor a la barra del bar
Venda de snacks / entrepans
3. Participació en activitats d’estiu
Casal d’Estiu (quota mensual)
Curset natació infantil (quota mensual)
Curset natació adult (quota mensual)
4. Entrada a la piscina municipal
Adults i nens a partir de 6 anys
Entrada diària per grups escolars, esportius, associatius i/o
anàlegs de 10 persones o més (p.p.) (Els monitors o responsables
tindran entrada gratuïta)
Abonament quinze dies no consecutius
Abonament període mensual (4 setmanes seguides)
Abonament temporada 1 persona
Abonament temporada familiar (3 persones)
Abonament temporada familiar (4 persones)
Abonament temporada familiar (5 persones)
4. Preus públics per activitats diverses
Parc de Nadal (per persona i dia)

10,00
10,00
2,00
5,00
3,00

€
€
€
€
€

60,00 €
40,00 €
40,00 €
2,00 €
1,50 €
25,00
40,00
50,00
120,00
155,00
190,00

€
€
€
€
€
€

5,00 €

Article 6è. Meritació.
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats en l’article 5è,
mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels serveis enumerats en l’article
anterior o en el moment de la sol·licitud.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o
utilitzar els serveis a que es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la
concessió de l’autorització.
Article 7è. 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
La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 14 d’octubre de 2013 i ha quedat aprovada definitivament, en no haver-se
presentat al·legacions. Entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOP número 242 de data 21
d’octubre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOP número 291 de data 19 de
desembre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 301 de data 31 de desembre
de 2015.

DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 240 de data 20 de desembre
de 2016.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOP número 240 de data 15 de desembre
de 2017.

