
FONAMENT I NATURALESA

Article 1

De conformitat amb el que disposen l'article 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, especificament, l'article 15
a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, este Ajuntament establix la Taxa per prestació dels serveis
de visites guiades i activitats educatives en el “Museu del taulell Manolo Safont”.

FET IMPOSABLE

Article 2

Constituïx el fet imposable de la present taxa la prestació en el “Museu del taulell Manolo
Safont” dels serveis de visites guiades i activitats educatives.

Els serveis que es prestaran i que estaran subjectes a la presenta taxa són:

1. Visites guiades per a grups organitzats de qualsevol tipus de públic.

2. Activitats educatives per a grups organitzats d'estudiants i semblants.

3. Activitats i tallers familiars relacionades amb la cultura de la ceràmica.

No estaran subjectes a la taxa els serveis de visites guiades, activitats educatives  i tallers
familiars que siguen sol·licitats o que vagen dirigits a grups organitzats provinents d'Onda,
grups  remesos  per  l'Ajuntament  per  tindre  alguna  relació  protocol·lària,   persones  amb
discapacitat en grau igual o superior al 33%, menors de quatre anys per a les activitats i
tallers familiars.

Totes estes circumstàncies hauran d'acreditar-se en el moment de la sol·licitud de la visita
guiada, activitat educativa o taller familiar.

SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes  passius d'esta taxa,  en concepte de contribuents,  les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades dels serveis descrits en
l'article anterior.
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Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la Llei general tributària.

MERITACIÓ

Article 4

La taxa es merita i naix l'obligació de contribuir quan se sol·licite la visita guiada, l'activitat
educativa o el taller ceràmic, que no es realitzarà sense que s'haja efectuat el pagament
corresponent.

DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 5 

La  recaptació  es  portarà  a  terme  per  mitjà  de  rebuts  talonaris  numerats  i  segellats,
l'expedició dels quals es farà en el moment de la sol·licitud de la visita guiada, l'activitat
educativa o el taller ceràmic.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes següents:

1. Visita guiada per a grups organitzats de qualsevol tipus de públic: 1,00 euros per persona.
Es considera grup el constituït per deu o més persones.

2.  Activitats  educatives  per  a grups organitzats  d'estudiants i  semblants:  3,00 euros per
persona. Es considera grup el constituït per deu o més persones.

3. Activitats i  tallers familiars relacionades amb la cultura de la ceràmica: 3,00 euros per
persona. Es considera grup el constituït per deu o més persones.

No procedirà l'exacció de la taxa el dia 18 de maig (Dia Internacional dels Museus).

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 7

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.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 8

Serà aplicable el Títol IV de la Llei 58/2003, General Tributària i les seues disposicions de
desplegament,  o  normativa  posterior  que  la  substituïsca,  en  tot  el  que  es  referix  a  la
qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com  de  les  sancions  que  a  les  mateixes
corresponguen.
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NORMES COMPLEMENTÀRIES

En el no disposat en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'esta taxa, es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades en desplegament de la mateixa.

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  aquelles  en  què  es  facen
remissions a preceptes d'esta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
que porten causa.

ENTRADA EN VIGOR

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir d'eixe moment, romanent en vigor fins a la
seua modificació o derogació.

L'alcalde

Salvador Aguilella Ramos

Onda, 24 de juny de 2014
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