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Ordenança Fiscal núm 17 

 

 

TAXA DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS LÚDICO-CULTURALS. 

 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

D’acord amb el disposa l’article 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de desembre, reguladora de les 

hisendes locals, modificada per la Llei 50/1988 de 30 de desembre de mesures fiscals i 

administratives i d’ordre social, l’Ajuntament estableix taxa per la prestació de serveis lúdico 

culturals que es regiran per la present ordenança fiscal. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa d’asssistència a activitats lúdico culturals, i inclou 

l’assistència a les activitats i altres prestacions complementàries que es puguin establir 

vinculades a les esmentades activitats. 

 

Article 3.-Subjectes passius i responsables del pagament 

 

Són subjectes passius i responsables del pagament les persones que sol·licitin la prestació del 

servei o es beneficien del servei. En el cas dels menors d’edat ho seran les persones que tinguin 

atribuïda la pàtria potestat del beneficiari directe. 

 

Article 4.-Quota tributària 

 

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

Quota mensual, per persona................................................ 30,00 € 

Quota mensual per varis germans.......................................  25,00 € 

 

Article 5.- Normes de gestió i acreditament i període impositiu 

 

Les quotes es liquidaran mensualment per l’entitat financera, que prèviament hagi autoritzat el 

sol·licitant del servei de l’1 al 10 de cada mes. 

 

Article 6.- Bonificacions i exempcions 

 

No s’estableix cap supòsit de bonificació o exempció per les quotes tributàries regulades en 

aquesta ordenança. 
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Article 7.- Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 

Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expressa. 

 

Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 

plenària celebrada el  24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida 

número 155 de data 9 de desembre de 2004. 

 

 

 

 

L’alcaldessa       La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles    Lidia Cabrero i Abad 
 

 

 

 
 
 
 


