AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
* ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER
ALS CERTÀMENS FIRALS DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els certàmens
firals organitzats per l’Ajuntament, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Art. 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis relacionats amb els
certàmens firals organitzats per l’Ajuntament del Perelló.
Art. 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa els qui es beneficien de la prestació dels serveis i
activitats que es realitzin en el marc del certamen de referència.
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
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Art. 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la que es fixa en les tarifes següents:
ESPAIS
PAVELLÓ FIRAL I CARPA EXTERIOR;
- Estand de 3 m2 (mínim):
* Tarifa general
154,55 euros
* Tarifa per a participants locals
90,91 euros
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L’anterior unitat mínima es pot augmentar amb mitges fraccions o unitats senceres.
L’import total serà proporcional al cost de la unitat mínima.
- Haima

68,18 euros

EXTERIOR SENSE CARPA:
Paradetes en general, per cada metre lineal
Expositors de maquinària, per cada m2

7,27 euros
1,09 euros

Art. 7. Meritació i normes de gestió.
L’obligació de pagament de la taxa neix al moment de l’inici de la prestació del servei o
a la realització de l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la
seva adjudicació, la qual es justifica amb l’emissió de la factura corresponent.
En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat, la quantitat
lliurada a compte es retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat.
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de
l’espai es farà per escrit. Les rebudes en el termini màxim de 15 dies abans de l'inici de
l'activitat tindran dret a la devolució de l'import íntegre.
Si la renúncia es produeix més tard de la data abans esmentada, la persona expositora no
tindrà dret a cap tipus de reintegrament de l’import satisfet.
Article 8. 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 final
Aquesta ordenança fiscal o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent de que es
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’aprovi la
seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2018 i publicat el text íntegre en el
BOPT núm. 237 de 12 de desembre de 2018.
El Perelló, 19 de desembre de 2017,
La secretària-interventora, Elena Català Ferrer
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