ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.18
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS CULTURALS
Naturalesa de l'exacció
ARTICLE 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 de
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per la
utilització dels equipaments culturals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.
ARTICLE 2n.1.- L'obligació de contribuir neix a partir del moment en què s'inicia la utilització del servei. Estaran obligades al
pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent
sol·licitud, a excepció d'aquelles activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració amb l'IMCET. El
pagament és un requisit previ per a la utilització de l'equipament.
2.- La possibilitat d'utilitzar ela equipaments culturals esmentats estarà sempre subjecta a la disponibilitat que
permeti la programació pròpia elaborada pel servei gestor dels equipaments, la unitat de Promoció Cultural de
l'IMCET.
3.- La liquidació i recaptació es duran a terme per l'administració de l'IMCET.
ARTICLE 3r.- Les tarifes aplicables per cada acte seran les següents:
Amfiteatre Parc
Sant Jordi

Sala Muncunill
Teatre Alegria i
Auditori Municipal

1. Activitats culturals o de caràcter social
organitzades per entitats sense ànim de lucre
sense cobrament d'entrada als assistents

148,00

249,15

446,07

2. Activitats culturals o de caràcter social
organitzades per entitats sense ànim de lucre
amb cobrament d'entrada als assistents

246,75

498,35

892,13

3. Activitats de caràcter comercial, de caràcter
publicitari o organitzades per empreses privades

493,55

996,75

1.784,27

ARTICLE 4t.- Les taxes esmentades s'aplicaran per un dia d'utilització dels corresponents equipaments, o en tot cas
períodes d'utilització no superiors a les 24 hores incloent les corresponents tasques de muntatge i desmuntatge.
ARTICLE 5è.- En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2006 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.

