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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FIRA DE 
CONSTANTÍ 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20. del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, 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 de Fira de Constantí. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa el conjunt de serveis consistents en l'organització, 
coordinació, muntatge i desmuntatge d'estands, subministrament d'electricitat, vigilància, 
neteja i serveis d'hostatgeria, publicitaris i, en general, tots aquells imprescindibles per a 
l'execució de la Fira de Constantí, que en tot cas seran de recepció voluntària per part dels 
usuaris del servei, d’acord amb la tipologia de cada servei descrits al quadre de tarifes. 
 
Article 3. subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària, 
que sol·licitin o utilitzin els serveis de la Fira de Constantí. 

 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors 

d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants 
legals. 

 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 35.4 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 
supòsit 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. 

 

2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota 
tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els 
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
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Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Lloguer Estands  

Serveis municipals Gratuït 
Entitats sense ànim de lucre Gratuït 
Comerços locals associats 66,12 
Comerços locals no associats 82,64 
Altres comerços 247,93 

  
Servei publicitat Wall:  

Esporàdic 16,53 
Baixa freqüència 33,06 
Mitja freqüència 49,59 
Alta freqüència 82,64 

  
Servei subministrament elèctric 16,53 

 
La tarifa de servei de subministrament elèctric només serà d’aplicació a aquells subjectes 
passius que sol·licitin l’ocupació del domini públic sense lloguer d’estands. 
 
Respecte totes les tarifes senyalades, s’afegirà el tipus general d’IVA que es trobi en 
vigor. 
 
Article 7. Meritació 
 
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud del servei, moment en el qual el 
sol·licitant haurà de practicar l’ingrés mitjançant l’oportuna autoliquidació. L’Ajuntament 
haurà d’expedir la corresponent factura del servei en el termini màxim de 10 dies des de 
la data de finalització del mateix. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles 183 i 
següents de la Llei general tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 
12 de març de 2015, començarà a regir el dia de la seva publicació al BOPT i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 


