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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles del 15 al 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
prestació de serveis o activitats de caire cultural educatiu, socials  o recreatiu, organitzats pel 
propi Ajuntament o pels seu organismes autònoms administratius. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la inscripció, participació, visita o assistència als actes culturals i recreatius 
concertats per l'Ajuntament. I que s’especifiquen  a l’article 6è d’aquesta ordenança. 
  
Article 3. Subjecte passiu 

 
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. 33 de la Llei general tributària, que 
solꞏlicitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article 6è. 

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

o incapacitats,  les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de 
la Llei general tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el 
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

Article 6. Quota tributària 

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

1. Correbous Festes Majors  Fins a 5 metres 5 metres  o més 

Instalꞏlació carros i carreta  1a fila a la plaça de bous 45,00 € 55,00 € 

Instalꞏlació carreta  2a  fila a la plaça de bous 40,00 € 50,00 € 

Instalꞏlació bastides a  la plaça de bous 40,00 € 50,00 € 
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2. Taules i cadires al ball en Festes Majors.  

Taula per a tots els dies (Taula + 8 cadires) 50,00€ 

Taula per dia (Taula + 8 cadires) 15,00€ 

Cadira addicionals per dia 2,00€ 
 

3. Activitats lúdiques infantils i juvenils  

Colònies d’estiu 140,00 € 

Colònies d’estiu infantils 140,00 € 

Cap de setmana de formació 90,00 € 

Casal d’estiu   (Blocs per setmana):   

 1 Bloc 30,00 € 

 2 Blocs 50,00 € 

 3 Blocs 70,00 € 

 4 Blocs 95,00 € 

 5 Blocs 125,00 € 

 6 Blocs 145,00 € 
 

4. Classes d’adults 90,00 € 
 

Article 7. Bonificacions i Beneficis fiscals 

El usuari del casal d’estiu es podran acollir a una de les següents bonificacions presentant la 
documentació que així ho acrediti: 

- 10% per famílies nombroses 
- 10% per famílies monoparentals 
- 10% en inscriure’s més de dos membres de la família 

 
L’atorgament  de qualsevol de les bonificacions anteriors exclourà automàticament la possibilitat 
d’acollir-se a alguna de les altres. 
 
Els alumnes de les classes d’adults rebran una bonificació en acabar el curs sempre i quant hagin 
assistir com a mínim en un 80% a les classes. 
 
Els usuaris del casal d’estiu apuntats a tots els blocs o al casal d’estiu  i a les colònies gaudiran 
d’un mes gratuït del curs de natació. 

 
Article 8. Meritació 

La taxa es  meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l’article 6è, 
mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels serveis enumerats a l’article anterior, o en 
el moment de la solꞏlicitud. 
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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, o en el moment de la concessió de l’autorització. 

Article 9. 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 Addicional. Modificació del preceptes de l’ordenança  i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris en què porten causa. 
 
 
Disposició  

Aquesta taxa  ha estat modificada per l’Ajuntament en  sessió  de ple de data 16 de juny de 
2005 publicada al BOP núm. 197 de data 27-08-2005, i restarà en vigor fins la seva 
derogació o modificació. 
 

Acord Plenari 
de modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
Núm. 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Núm. 

16-06-2005   16-06-2005 27-08-2005 197 
10-10-2007 17-10-2007 241 10-10-2007 03-12-2007 280 
14-10-2008 21-10-2008 244 14-10-2008 05-12-2008 282 
08-10-2009 20-10-2009 240 08-10-2009 17-12-2009 289 
27-09-2011 06-10-2011 231 27-09-2011 23-11-2011 270 
05-10-2012 13-10-2012 237 05-10-2012 03-12-2012 279 
22-06-2017 05-07-2017 129 22-06-2017 30-08-2017 168 
29-10-2020 12-11-2020 CVE-2020-08246 29-10-2020 31-12-2020 CVE-2020-10208 

 
 
 
 


