ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI D’ORGANITZACIO D’ESPECTACLES
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’organització d’espectacles.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’organització d’espectacles regulats en l’art. 6è
d’aquesta ordenança.

Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades, pels serveis regulats en aquesta ordenança.
2. En tot cas tindran la consideració de substituts del contribuent els pares o tutors, quan el beneficiari sigui un
menor d’edat,

Article 4t - Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció
tributària o que collaborin a cometre-la.

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

Article 6è. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
-Segons el catxet i tipus d’espectacle:
a) Catxet baix
a.1) Tipus 1
a.1.1 Taquilla i anticipada 8 €
a.1.2 Atrápalo i altres descomptes 6 €
a.1.3. Menors de 25 anys taquilla 8 €
a.2) Tipus 2
Ordenances Fiscals 2020

a.2.1 Taquilla i anticipada 10 €
a.2.2 Entrada xarxes internet 8 €
a.2.3. Menors de 25 anys taquilla 8 €
b) Catxet mig
b.1) Tipus 1
b.1.1 Taquilla i anticipada 12 €
b.1.2 Entrada xarxes internet 10 €
b.1.3 Menors de 25 anys taquilla 9 €
b.2) Tipus 2
b.2.1 Taquilla i anticipada 15 €
b.2.2 Entrada xarxes internet 12 €
b.2.3 Menors de 25 anys taquilla 9 €
c) Catxet alt
c.1) Tipus 1
c.1.1 Taquilla i anticipada 20 €
c.1.2 Entrada xarxes internet 17 €
c.1.3 Menors de 25 anys taquilla 15 €
c.2) Tipus 2
c.2.1 Taquilla i anticipada 25 €
c.2.2 Entrada xarxes internet 22 €
c.2.3 Menors de 25 anys taquilla 20 €
-Packs familiars (de 3 a 5 membres)
a) Catxet baix
a.1) Tipus 1
a.1.1 Pack tres membres 15 €
a.1.2 Pack quatre membres 20 €
a.1.3 Pack cinc membres 25 €
b) Catxet mig
b.1) Tipus 1
b.1.1
Pack tres membres 20 €
b.1.2 Pack quatre membres 25 €
b.1.3 Pack cinc membres 30 €
b.2) Tipus 2
b.2.1 Pack tres membres 25 €
b.2.2 Pack quatre membres 30 €
b.2.3 Pack cinc membres 35 €
c) Catxet alt
c.1) Tipus 1
c.1.1 Pack tres membres 30 €
c.1.2 Pack quatre membres 35 €
c.1.3 Pack cinc membres 40 €
Pels menors de 18 anys no s’exigeix la taxa
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Article 7è - Acreditament i període impositiu
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.

Article 8è - Règim de declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en el moment d’adquirir la butlleta que permet l’entrada al recinte en que s’organitza l’espectacle.

Disposició Addicional. Modificació dels 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 desenvolupament, 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 de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Premià de Dalt el 15 d’octubre de 2018
començarà a regir el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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