AJUNTAMENT
DE
(BARCELONA)

OTIVATS PER ESPECTACLES
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
ls
t
Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prest

a

res
per

tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la inte
rts pesats, de grans transports i de caravanes a

f) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que exigeixin llur
ncia de part els serveis esmentats quan el
ud
expressa.
Article 3r.- Subjectes passius
, que siguin:

1 de 4
Ctra. de Vic, 35-37

Tel. 93 878 97 00
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Fax 93 876 04 86

AJUNTAMENT
DE
(BARCELONA)

a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que motivin o
obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen en l'article anterior.
b) Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una activitat
empresarial, els seus propietaris.
c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que no els
Article 4t.- Responsables i successors.

administratiu, en els termes previstos a la Llei Ge
i
ral.

entitats sense personalitat, en els termes previsto

Restaran exempts del pagament de la taxa els servei

a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els apartats a), b) c) d) i f) de l'article 2.1 en
del nombre d'efectius, tant personals com materials
temps
invertit.
r el

EUR
a) Per cada policia municipal, vigilant, auxiliar de policia o
b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dota
er cada hora o
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EUR
Per cada vehicle i any

1a. Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent qu
del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de le

es

sortida dels efectius dels seus aquarteraments resp
d'haver acabat el servei.

ent

1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espec
it de la taxa en la Tresoreria Municipal.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tribu

a

General.
normes posteriors
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4 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013
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