
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVICI D'ESPECTACLES
EN EL TEATRE MÒNACO, RECINTE MULTIUSOS I PAVELLÓ VICTOR CABEDO 

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 que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), establix la Taxa pel servici d'espectacles en el Teatre Mònaco, Recinte
Multiusos i Pavelló Victor Cabedo, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes
de la qual s'ajusten a les disposicions contingudes en els articles 15 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

Constituïx el fet imposable de la present taxa, la prestació per este Ajuntament del servici
d'espectacles per actuacions musicals, cine, teatre i la resta d'espectacles anàlegs, per a
aquells que assistisquen a les dites actuacions en les següents instal·lacions municipals:

1. Teatre Mònaco
2. Recinte Multiusos
3. Pavelló Victor Cabedo

S'exclouran de la present taxa,  els espectacles següents:

-Els organitzats pels Departaments d'Educació i de la 3a Edat, en el desenvolupament de les
funcions que els siguen pròpies.

-Pel seu caràcter representatiu, l'acte de nomenament de la Reina de les festes i la resta
d'actes semblants.

-Els espectacles de promoció turística.

-Les entrades de caràcter protocol·lari que tindran el caràcter d'invitació.

SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius contribuents les persones físiques que es referix l'article 36 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que assistisquen a les actuacions.
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QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per assistència a l'espectacle.

A este efecte, s'aplicaran les tarifes següents:

TEATRE MÒNACO
(Aforo 630 persones)

Cine/Actuacions
infantils/Teatre/Dansa/Música/Altres

activitats

Drets d'artista Empadronats No empadronats

Hasta 3000 2,00 € 3,00 €

3001-5000 3,00 € 4,00 €

5001-8000 5,00 € 7,00 €

8001-10000 7,00 € 10,00 €

10001-15000 9,00 € 12,00 €

15001-20000 12,00 € 15,00 €

20001-25000 15,00 € 18,00 €

25001-30000 17,00 € 20,00 €

30001-35000 20,00 € 25,00 €

35001-40000 22,00 € 27,00 €

Bono 2 espectacles 15,00 € 20,00 €

Bono 3 espectacles 20,00 € 25,00 €

Bono 4 espectacles 25,00 € 30,00 €

RECINTE MULTIUSOS
(Aforo màxim 10000 persones)

Concerts i altres activitats

Drets d'artista Empadronats No empadronats

Hasta 30000 5,00 € 7,00 €

30001-40000 7,00 € 10,00 €

40001-50000 10,00 € 15,00 €

50001-60000 12,00 € 18,00 €

60001-70000 15,00 € 20,00 €

70001-80000 18,00 € 22,00 €

Mas de 80001 20,00 € 25,00 €
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PAVELLÓ VICTOR CABEDO
CARDA

(Aforo màxim 5000 persones)

Concerts i altres activitats

Drets d'artista Empadronats No empadronats

Hasta 30000 5,00 € 7,00 €

30001-40000 7,00 € 10,00 €

40001-50000 10,00 € 15,00 €

50001-60000 12,00 € 18,00 €

60001-70000 15,00 € 20,00 €

70001-80000 18,00 € 22,00 €

Mas de 80001 20,00 € 25,00 €

MERITACIÓ

Article 5

1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que s'inicie la prestació del
servici.  El  servici  s'entendrà iniciat  des del moment que s'accedisca al  recinte on vaja a
realitzar-se l'espectacle i una vegada haguera començat el mateix. En tot cas es requerirà el
previ pagament de la taxa per a poder accedir a la prestació del servici.

NORMES DE GESTIÓ

Article 6

La taxa prevista en esta Ordenança fiscal s'exigirà en règim d'autoliquidació en el moment
d'adquisició de la corresponent entrada. La taxa s'ingressarà o bé directament en la taquilla
habilitada a este efecte fins al moment previ a l'inici de l'activitat o a través del servici de
venda electrònica d'entrades habilitat a este efecte per l'Ajuntament.

Els obligats al pagament tindran dret a la devolució de la taxa quan la prestació del servici
no haja pogut realitzar-se per causa imputable a l'Ajuntament, sempre que s'acredite el seu
pagament.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 7

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 8

En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,

Página 3 de 5

El Pla, 1
Tel.: 964 600 050 
Fax: 964 604133
N.I.F.: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)



liquidació, inspecció i recaptació d'este tribut, 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
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.

Onda, 26 de gener de 2017

L'alcalde. Joaquín A. Huguet Lecha
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