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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA SOBRE 
ENSENYAMENTS ESPECIALS, ACTIVITATS CULTURALS, 

LÚDIQUES I ANÀLOGUES EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS,  
ENTRADA A MUSEUS I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Article 1r. Fonament, naturalesa i objecte 
 
Atès el disposat a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, ,modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i a l’empara del que 
estableixen els articles 57 i 20.4.v) , del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 
sobre ensenyaments especials en establiments municipals, activitats culturals, lúdiques, 
esportives i anàlogues, entrada a museus i utilització d’edificis i dependències municipals. 

 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Consisteix en la inscripció i gaudiments d’ensenyaments especials, activitats culturals, 
lúdiques, esportives i anàlogues, entrada a museus i utilització d’edificis i dependències 
municipals. 
 
2. Als efectes de la present taxa, s’entendrà com a “edificis i dependències municipals” 
tots aquells gestionats per l’Ajuntament, ja sigui com a propietari, arrendatari o simple 
cessionari. 

 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin o utilitzin els serveis relatius a ensenyaments especials, activitats culturals, 
lúdiques, esportives i anàlogues. 
 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat 
o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 

Article 4t. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 
General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el 
supòsits i abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 
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Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. S’estableix una exempció de la quota per la utilització d’edificis i dependències 
municipals. per part d’altres administracions públiques i/o entitats sense ànim de lucre, 
sempre que els utilitzin per a la consecució de finalitats d’interès públic o social pròpies 
del seu objecte social. 
 
2. Per a la resta de taxes regulades en la present Ordenança no s’aplicaran exempcions, 
bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari. 
 
3. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota 
tributària d’aquesta ordenança es contenen els ajuts aplicables quan els subjectes 
passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 

Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que s’especifiquen en l’annex. 

 
Article 7è. Meritació  
 
La taxa es  meritarà en la formulació de la sol·licitud del servei corresponent; o bé en el 
moment d’utilització del servei. 

 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la normativa que la desplega.  
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a 
Cubelles, el 16 de novembre de 1998, ha estat modificada posteriorment pels Plens de 
data 9/11/99, 13/11/00, 21/12/01, 18/11/2002, 17/11/2003, 28/12/2004, 21/12/2009 i 
18/07/2017. Començarà a regir el dia 28 de setembre de 2017, i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació.  
 
 
 
 
La Secretària  accidental.                         Vist i plau       
                         L’Alcaldessa presidenta 
 
   
 
 
 
Gemma Parra i Masip                        Rosa M. Fonoll i Ventura 
 
 
 



 Ordenança Fiscal núm. 20/2018 
 

 

Plaça de l a  V i la ,  1  -  Te l .  93 895 03 00 -  08880 CUBELLES 
  

3 

 

ANNEX 
 

DE L’ORDENANÇA NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE 
ENSENYAMENTS ESPECIALS, ACTIVITATS CULTURALS, 

LÚDIQUES I ANÀLOGUES EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS, 
ENTRADA A  MUSEUS I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS. 

 
A) Utilització d’edificis i dependències municipals: 
 

Dependència 1 hora ½ dia 1 dia 1 setmana 

 
Sala multiusos 

 
30.-€ 

 
100.-€ 

 
180.-€ 

 
900.-€ 

 
Aules del Casal de 
Cultura, Sales de la 
Casa del Polígon i 
d’altres espais 
similars 

 
9.-€ 

 
27.-€ 

 
45.-€ 

 
220.-€ 

 
Casa del Polígon 

 
15.-€ 

 
50.-€ 

 
90.-€ 

 
450.-€ 

 
La utilització de qualsevol de les dependències, implica el retorn d’aquestes, amb 
el mateix estat de neteja i conservació en que es van cedir per a la seva 
utilització. 
 
B) - Entrada Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel: 

 
individuals: 
 

 menors de 8 anys:            gratuït              

 entre 8 i 16 anys:              1,00 € 

 més de 16 anys:               1,50 €  

 jubilats:                              0,75 € 
 
col·lectives: 
 

 escolars:  bonificació del 70% sobre el preu de l’entrada 

 adults:      bonificació del 30% sobre el preu de l’entrada 
 
Dia del Museu (a determinar segons època de l’any): gratuït 
 
 
 



 Ordenança Fiscal núm. 20/2018 
 

 

Plaça de l a  V i la ,  1  -  Te l .  93 895 03 00 -  08880 CUBELLES 
  

4 

 

C) - Per la utilització privativa del Saló de Sessions o altres dependències o 
edificis municipals amb motiu de casaments o actes similars  125,00 €  
 
D) Per sessió i utilització de l’equip de megafonia 
 
1ª hora                                    amb tècnic 32 € 
 
2ª hora i següents       sense tècnic  6 €/hora                     amb tècnic 20 €/hora 
 
La utilització de l’equip de megafonia implica l’obligació d’assistència del tècnic 
durant la primera hora. En cas que el sol·licitant no faci ús del servei de tècnic durant 
la segona i següents hores, haurà de dipositar una fiança de 150 € 
 
E) Entrada i visita al Castell de Cubelles: 
• Menors de 16 anys:   gratuïts 

• A partir de 16 anys:    4,00€  

• Jubilats/estudiants/aturats/família nombroses  

i monoparentals (amb la presentació del carnet):  2,00€  

• Centres d’Ensenyament del municipi:  gratuït  

• Jornades especials a determinar per la regidoria:  gratuït 

• Personal docent (amb la presentació de carnet):  gratuït    

 


