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Número de registre 11854

AJUNTAMENT D’ALCANÓ

Taxa per l’accés a les sessions de ball i altres activitats recreatives municipals

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20: TAXA PER L’ACCÉS A LES SESSIONS DE BALL I ALTRES 
ACTIVITATS RECREATIVES MUNICIPALS

Article 1r. Concepte
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 30 d’octubre de 
2013 aprovà provisionalment determinades ordenances fiscals per a l’any 2014.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.207 del dia 11 de novembre i atès 
que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Article 2n. Obligat al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa per l’accés a les sessions de ball i altres activitats recreatives 
municipals, regulada per aquesta Ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per 
aquest municipi, a que es refereix l’article anterior.

Article 3r. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté en 
l’annex.

Article 4t. Obligació del pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es realitzi qualsevol 
dels serveis o activitats especificats en l’annex corresponent.

2.El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant rebut d’acord amb el que s’estableix a l’annex.

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014. El seu període de vigència es mantindrà fins 
que s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES

TAXA PER L’ACCÉS A LES SESSIONS DE BALL I ALTRES ACTIVITATS RECREATIVES MUNICIPALS

Accés a tots els actes de les festes majors d’estiu i d’hivern:
Aportació individual anual de 60€. 30 € per la festa major d’estiu i 30 € per la festa major d’hivern.
Les dades s’extrauran del padró municipal d’habitants i el rebut contindrà totes les persones inscrites en un 
mateix full padronal, sumant la quantitat que correspongui a cada membre d’acord amb el detall expressat.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 
30 d’octubre de 2013 i ha quedat definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2013, regirà des de 
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l’1 de gener de 2014 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Alcanó, 20 de desembre de 2013
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa

———

Administració Local 3

Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 27/12/2013, número 238, pàgina 5
Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida


