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ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

Al  no  haver-se  presentat  reclamacions  durant  el  termini  d'exposició  al  públic,  queda

automàticament elevat a definitiu l'acord plenari inicial de data 25 d’abril del 2016, aprovatori de la

imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general

coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim Local.

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA  REALITZACIÓ  

D'ACTIVITATS CULTURALS

Article 1. Naturalesa i fonament.

Esta entitat Local, fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i fent ús de la facultat que li atribuïx l'article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i d'acord amb el
que preveu l'article 20 del mateix, establix la TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVICIS PER LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS CULTURALS, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança.

Article 2. Fet imposable.

El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx la prestació de servicis i
realització d'activitats culturals com ara teatre, òpera, música, dansa i altres de naturalesa anàloga.

Article 3. Subjecte Passiu.

Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així  com les  entitats  a  què  es  referix  l'article  35.4  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servici que presta l'entitat Local, conforme
al supòsit que s'indica en l'article anterior.

Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions.

D'acord amb el que establix l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de
Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats Internacionals.

Article 5. Quota tributària.

La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa serà la següent segons el pressupost de l'actuació:

Actuacions en la Casa de la Cultura:

Fins 300 €: 2,01 €

De 300 a 1000 €: 3,76 €

De 1001 a 3.000 €: 10,51 €

De 3.000,01 a 6.000  22,50 €

Més de 6.000,01 €: 30,51 €

Actuacions en l’exterior:  

Fins 300 €: 1,15 €

De 300 a 1000 €: 2,02 €

De 1001 a 3.000 €: 5,40 €

De 3.000,01 a 6.000 €: 11,65 €
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Més de 6.000,01 €: 15,40 €

Article 6. Meritació.

L'obligació de pagament naix des que s'inicie la prestació del servici o es realitze l'activitat. Si s'ha
de realitzar sol·licitud o inscripció, en el moment de presentar la sol·licitud i, si és el cas, inscripció que
inicia el servici o activitat. 

El  pagament  de  la  taxa  s'efectuarà,  amb  caràcter  general  simultàniament  a  la  recepció  de
l'activitat  o  servici  en  el  local  on  es  realitzen  en  règim d'autoliquidació  quan  no  hi  haja  sol·licitud  o
inscripció. Si s'ha de  realitzar inscripció o sol·licitud simultàniament a estes.

La falta de pagament impedirà l'assistència a l'activitat.

Article 7.  Règim supletori.

En  tot  el  no  previst  en  esta  ordenança  s'aplicarà  el  que  disposa  la  Llei   58/2003,  de  17  de
desembre, General Tributària, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la resta de legislació tributària vigent.

Disposició Final.

La present ordenança entrarà en vigor l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província.”

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs Contenciós–Administratiu

davant  de l'òrgan  corresponent  de  la  Jurisdicció  Contenciós-Administrativa,  en  el  termini  de  dos

mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'este anunci, de conformitat amb l'article 46

de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

A Fontanars dels Alforins, a 5 de juliol del 2016

L'Alcalde,

Firmat: Julio Ramón Biosca Llin 


