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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DEL TEATRE
MÒNACO
FONAMENT LEGAL
Article 1
Esta Entitat local en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local i la que en particular concedix respecte a les taxes l'article 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), establix la Taxa per utilització del Teatre Mònaco que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten a les disposicions contingudes en
els articles 20 a 27 del mencionat text legal, i amb caràcter subsidiari, als preceptes de la
Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.
FET IMPOSABLE
Article 2
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx la utilització
privativa o aprofitament especial del Teatre Mònaco.
SUBJECTE PASSIU
Article 3
El subjecte passiu d'esta taxa serà la persona física o jurídica que sol·licite la utilització del
Teatre sempre que la dita utilització siga amb fins lucratius.
TARIFES
Article 4
La quota tributària prevista en el present article únicament s'exigirà a aquelles persones o
empreses que sol·liciten la utilització amb fins lucratius i serà la que resulte d'aplicar les
tarifes següents:
- Per dia complet (Des de les 00:00 a les 24:00 hores) : 400,00 €
- Mig dia (De 00:00 a 12:00
De 12:00 a 24:00)

: 250,00 €

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la taxa, excepte les previstes
en les normes amb rang de llei o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals.
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NORMES DE GESTIÓ I MERITE
Article 6
D'acord amb la potestat reconeguda en l'article 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
HisendesLocals, la present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i el seu ingrés
s'efectuarà en les Entitats col·laboradores de la recaptació municipal habilitades a este
efecte, no tramitant-se l'expedient d'autorització fins que no s'acredite el justificant del
pagament de la taxa.
La taxa regulada en la present Ordenança es merita quan es presente la sol·licitud per part
de l'interessat, havent de quedar acreditat el pagament de la taxa i la constitució de la fiança
abans de l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial.
DANYS AL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 7
Sense perjuí del pagament de la taxa prevista en l'article 4, l'interessat haurà de constituir
una fiança de 300 € a fi de garantir el cost dels possibles desperfectes o danys que
pogueren produir-se en les instal·lacions municipals. L'autorització no serà tramitada fins que
no s'acredite la constitució de la dita fiança.
La fiança podrà ser tornada a petició de l'interessat, una vegada conclosa la utilització
autoritzada, prèvia comprovació pels serveis tècnics municipals.
Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària i la seua normativa de desplegament.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 9
En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'este Impost, es realitzarà d'acord amb el que preveu la
Llei general tributària, i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local
i general que se li aplique, segons prevé l'article 12 del Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d'esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions
a preceptes d'esta s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
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moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
VIGÈNCIA
Esta Ordenança començarà a regir una vegada aprovada definitivament pel Ple de
l'Ajuntament i siga publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, continuant
en vigor fins que s'acorde si és el cas la seua modificació o derogació.
L'alcalde

Joaquín A. Huguet Lecha
Onda, 26 de gener de 2016
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