Ajuntament de Castelló de la Plana
Administració Tributària Local

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS AL PLANETARI MUNICIPAL

VIGÈNCIA: A PARTIR DEL DIA 1 DE GENER DE 1999
VIGÈNCIA: ART. 1, 3, 4, 11, 12 i 13 A PARTIR DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2012
VIGÈNCIA: ART. 5, 7 i 9 A PARTIR DEL DIA 15 DE JUNY DE 2018

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN EL PLANETARI MUNICIPAL
ARTICLE 1. Fonament (1)
A l'empara del que preveuen els articles 57, 20 i següents del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, i l'article 14
d’aquesta Ordenança, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis al
Planetari Municipal, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis al Planetari Municipal en
ocasió de les representacions i exposicions que s’hi programen.

ARTICLE 3. Subjecte passiu (1)
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que sol·liciten o resulten beneficiats dels serveis que
constitueixen el fet imposable de la taxa.

ARTICLE 4. Responsables (1)
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

ARTICLE 5. Beneficis fiscals (2)
1. El municipi no estarà obligat al pagament d'aquestes taxes per la utilització del Planetari
Municipal en tots aquells actes que s'originen o realitzen amb motiu de la celebració de
festes tradicionals i la resta d'actes que puga organitzar i en els quals intervinga o participe,
així com tampoc per la celebració d'exposicions que tinguen lloc sota el seu patrocini si no
s'estableix taquilla oberta al públic.
2. No podran reconéixer-se altres exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els
expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
3. De conformitat amb el que disposa l'article 24.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s'estableixen per a diversos col·lectius unes tarifes especials segons
s'assenyala en els epígrafs de les tarifes de la present Ordenança.
-

ARTICLE 6. Mòduls de pagament
Els mòduls de pagament d’aquesta taxa seran la localitat sol·licitada per persona i la unitat
de sessió en hora prèviament assignada.

ARTICLE 7. Quota tributària (2)
Les quotes exigibles per aquestes taxes seran les següents:

Número

Concepte

Quota
Euros

EPÍGRAF 1. Persones individuals
1.1.

Per cada sol·licitud de localitat per persona major d'edat .........

1.2.

Per cada sol·licitud de localitat per persona major de quatre
anys i menor d’edat, jubilada o pensionista, major de 65 anys,
estudiant, desocupada, o pertanyent a família nombrosa o
monoparental ….......................................................................
NOTA: L’adquisició de localitat per persona major d’edat
permet l’entrada de menors de 4 anys acompanyats per
adults, amb el límit que s’establisca en les instruccions
internet del Planetari.

4

3

EPÍGRAF 2. Col·lectius
2.1.

Per cada sol·licitud de localitat per a cada persona que forme
part de grups corresponents a centres d’ensenyament, en
general .....................................................................................

2

La documentació acreditativa per a poder considerar-se inclòs en l'epígraf 1.2., serà la
següent:
Jubilats i pensionistes: qualsevol documentació oficial en què figure aquesta situació.
Menors d'edat o majors de 65 anys: DNI o qualsevol altra documentació oficial en què figure
l'edat.
Condició d'estudiant: carnet d'estudiant de qualsevol organisme oficial de l'any lectiu
corresponent.
Situació de desocupació: DARDE en què figure la situació de desocupació en el dia de
l'adquisició de l'entrada.
Famílies nombroses i monoparentals: títol o carnet en vigor en la data de l'adquisició de
l'entrada.
ARTICLE 8. Meritació i període impositiu
Atesos la naturalesa i els caràcters dels serveis que es presten al Planetari Municipal, la
taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servei, encara que s'exigirà el depòsit previ en
el moment en què es formule la sol·licitud dels serveis.
Així mateix, el període impositiu coincideix amb aquell per al qual es van sol·licitar els
serveis.
-

ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés (2)
1. Les persones que sol·liciten localitat per a presenciar les projeccions que es realitzen al
Planetari Municipal, hauran de fer-ho directament a les oficines del Planetari en el moment
d'accedir a l'edifici per a presenciar l'acte o sessió programada. La localitat només serà
vàlida per al dia i hora que s’indique. L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà
simultàniament a la sol·licitud.
2. Les persones representants de centres d'ensenyament que sol·liciten localitat per a cada
una de les persones que integren el col·lectiu, hauran de sol·licitar les localitats directament
davant de les oficines del Planetari Municipal, amb caràcter anticipat a la celebració de l'acte
o sessió de què es tracte, acompanyant relació nominal de les persones per a les quals se
sol·licita la localitat, la qual només serà vàlida per a l'acte o sessió del dia i hora que
s'assigne. L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la presentació de la
sol·licitud.
3. No obstant això, en el moment en què es pose en funcionament el sistema de venda
telemàtica que poguera establir-se, correspondrà a la Regidoria de Cultura, en coordinació
amb l'Administració Tributària Local i la Tresoreria Municipal, dictar les instruccions
necessàries per a l'adaptació del que estableixen els dos primers paràgrafs d'aquest article i
la seua adequació a aquest tipus d'adquisició de localitats.

ARTICLE 10. Danys causats a les instal·lacions del Planetari Municipal.
Dels danys que per qualsevol causa s'ocasionen al Planetari Municipal, durant la celebració
dels actes o sessions, seran responsables, en tot cas, les persones naturals o el col·lectius
que els ocasionen en el favor dels quals haguera sigut concedida la localitat corresponent.
Aquestes persones estaran obligades a reposar els mobles, béns i instal·lacions en el
mateix estat en què es trobaven quan van accedir a l'edifici, i a pagar la corresponent
indemnització de danys i perjuís.

ARTICLE 11. Infraccions tributàries (1)
Serà aplicable a aquesta taxa el règim d'infraccions tributàries regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, segons el que disposa
l'article 11 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 12. Sancions tributàries (1)
Serà aplicable a aquesta taxa el règim de sancions tributàries regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, segons el que disposa
l'article 11 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 13. Normes complementàries (1)
En tot allò que aquesta Ordenança no preveu i que faça referència a l'aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa, caldrà ajustar-se al que preveuen la Llei
general tributària i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les
-

disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent que se li
aplique, en especial l'Ordenança general de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic locals que té en vigor aquest Excm. Ajuntament, segons preveu l'article 12 del text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

ARTICLE 14. Vigència
Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1999, segons el que
disposa l'article 16.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, una vegada aprovada pel Ple de l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'article
15.1 de la Llei esmentada, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment
dels articles 17.4 d’aquesta i 107.1 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i continuarà en vigor fins que s'acorde la seua derogació o
modificació, si és el cas.

ARTICLE 15. Disposició derogatòria
D'acord amb el que disposa la disposició transitòria Segona de la Llei 25/1998, de 13 de
juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic, una vegada entre en vigor aquesta Ordenança,
quedarà derogada la imposició i ordenació dels preus públics continguts en l'Ordenança
municipal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis al Planetari Municipal,
aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 1991 i publicada en el
Butlletí Oficial de la Província número 30, de data 9 de març de 1991.

APROVACIÓ
Aquesta Ordenança, que consta de quinze articles, va ser aprovada provisionalment per
l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 d'octubre de 1998, i el seu
acord va ser exposat al públic als efectes de reclamacions en el tauler d'anuncis d'aquest
Excm. Ajuntament, i el seu expedient, en l'Administració de Rendes i Exaccions, per un
termini de trenta dies, per mitjà d'anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província
número 132 de 3 de novembre de 1998, així com en el periòdic El Mundo, Castellón al Día
del dia 3 de novembre de 1998, sense que durant aquest termini es presentaren
reclamacions i aprovada definitivament d'acord amb el que disposa l'article 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el text d’aquesta va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 152 de 19 de desembre de 1998, en
compliment del que disposa l'article 17.4 de la referida Llei reguladora de les hisendes
locals.
________________________
¹ Art. 1, 3, 4, 11, 12 i 13 modificats per acord plenari de 27 de gener de 2012; BOP núm. 38 de 29-0312; vigència a partir del 30-03-12.
2 Art. 5, 7 i 9 modificats per acord plenari de 29 de març de 2018; BOP núm. 42 de 7-4-18; vigència a
partir del 15-06-18.
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