Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17-E
TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A ESPECTACLES
PÚBLICS

Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu el Reglament general de policia d'espectacles
públics i activitats recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, i
a l’empara dels articles 57 i 20.4.g) del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per 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,
l’Ajuntament s'estableix la taxa per la concessió de llicències per a espectacles
públics i activitats recreatives.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis tècnics i
administratius necessaris per verificar les condicions que requereix l’atorgament de
llicència, amb la finalitat d’obtenir les màximes condicions de seguretat.
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis
esmentats quan el particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu,
encara que no hi hagi hagut sollicitud expressa.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin:
Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i activitats
d’esbarjo que motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials
que s'assenyalen en l'article anterior.
Article 4t. Responsables
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques determinades com a tals
en els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1.- Estaran exemptes de la taxa les associacions de veïns del municipi, les societats
culturals, esportives i recreatives i altres entitats sense ànim de lucre, en èpoques
de festes majors o altres festes de reconegut arrelament al municipi.
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2.- Estaran exemptes de les taxes les associacions de comerciants i empresaris
locals i mercat municipal per actes que es celebrin per la promoció i dinamització
del municipi.
Article 6è. Quota tributària
1. Quota tributària
Concepte
Un aforament de fins a 100 localitats, per localitat i dia
Un aforament de 101 a 300 localitats, per localitat i dia
Un aforament de 301 a 500 localitats, per localitat i dia
Un aforament de 501 en endavant, per localitat i dia
Quota mínima anual

Quota
0,23 €
0,27 €
0,36 €
0,47 €
120,80 €

2. Les tarifes gaudiran de les bonificacions en els supòsits següents:
Espectacles permanents de diumenges i festius
Espectacles temporals amb períodes de temps iguals o inferiors a tres
mesos

50%
20%

Espectacles ocasionals amb una durada màxima de 10 dies

10%

Article 7è. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat
municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sollicitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una
quantitat equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics presentaran l’escrit
corresponent de sollicitud en aquest Ajuntament, acreditant que s’ha constituït el
dipòsit de la taxa en la tresoreria municipal i l’aforament del local o recinte, el
temps de durada, així com els altres requeriments que s’estableixen en el
Reglament general de policia d’espectacles i activitats recreatives.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 55 i següents de l’Ordenança General, així com la normativa aplicable a la
Llei General Tributària.
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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 aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 21 d’octubre
de 2014 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcalde
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