ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE
LLOTJES I CADIRES A LA SALA CULTURAL DURANT LES FESTES LOCALS.

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i de conformitat amb l’establert en els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
L’OCUPACIÓ DE LLOTGES I CADIRES A LA SALA CULTURAL DURANT FESTES
LOCALS.
Que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a
l’establert en l’article 57 del citat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa per l’ocupació de les llotges i
cadires a la sala cultural durant les festes locals

ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques que vulguin
ocupar els llotges i cadires durant les actuacions a la sala cultural en les festes locals.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals juntament a altres
persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats
tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.

Tret de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.

Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, cal
atendre a l’establert en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.

ARTICLE 5. Exempcions i Bonificacions
S’admet la bonificació per jubilats.

ARTICLE 6. Quota Tributària
La quota tributària es fixa de la següent manera:
— Per cada llotja:

122 € els jubilats.
125 € els no jubilats.

— Per cada cadira:

5 €.

ARTICLE 7. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des de que té lloc d’utilització
de les llotges o cadires.

ARTICLE 8. Normes de Gestió
La taxa es recaptarà amb la sol·licitud per part de l’interessat a l’ajuntament de
Bell-lloc en règim d’autoliquidació.
Les quotes no satisfetes en període voluntari seran exigides per la via de
constrenyiment.

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions
En tot allò que faci referència a infraccions i sancions, és d’aplicació la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i
les disposicions que la desenvolupin.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió
celebrada el 20 d’octubre de 2011, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de

la seva

aplicació definitiva i estarà en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva
derogació expressa.

