ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
CENTRE D’ARQUEOLOGIA D’AVINGANYA
CAPÍTOL I PRINCIPIS GENERALS
Article 1r. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.
1. De conformitat amb el que es preveu en l'article 122, en relació amb l’article 20.1 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquesta Diputació estableix la taxa per la
utilització privatiu i aprofitament especial del Centre d'Arqueologia d'Avinganya que s'especifica en les
tarifes que es contenen en el Capítol III, article 5è. següent que es regirà per aquesta ordenança.
2. Serà objecte d'aquesta taxa:
- La utilització amb caràcter privat de les instal·lacions públiques del Centre d'Arqueologia
d'Avinganya.
- L’aprofitament relacionat amb activitats educatives, així com de coneixement de les instal·lacions del
Centre d’Arqueologia d’Avinganya.
CAPÍTOL II ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA
Article 2n. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
1. Fet imposable. Estarà determinat per la realització de l'activitat provincial dels serveis o activitats
realitzats per aquesta Diputació a què es refereix l'article anterior.
2. Subjecte passiu. Són les persones físiques o jurídiques i les Entitats a que es refereix l'article 33
de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en llur interès redundi la prestació de
servei o activitat del Centre.
Article 3r. BASE DE GRAVAMEN.
Es prendran com a base de gravamen de la present taxa els mòduls d'utilització dels serveis o
activitats especificats en la tarifa.
Article 4t. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des què es realitzi
qualsevol dels serveis, activitats o utilització de les instal·lacions especificats en les tarifes.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de què es tracti o quan es
sol·liciti el servei, activitat o utilització privativa de les instal·lacions a què es refereixen les tarifes
que figuren al següent article.
CAPÍTOL III TARIFES
Article 5è. TARIFES
Les tarifes a aplicar seran les següents:
ENTRADA
Visita al Centre d’Arqueologia d’Aviganya

TALLERS

Gratuïta

Un matí a Avinganya
Descobrim Avinganya
Qué és una excavació arqueològica
Descobrim els orígens del Baix Segre

0,60 Euros
0,60 Euros
1,20 Euros
1,20 Euros

UTILITZACIÓ PRIVADA DE LES INSTAL.LACIONS
UTILITZACIÓ NORMAL
Conferencies, estades i similars
UTILITZACIÓ ESPECIAL
Celebracions i similars

120 Euros
240 Euros

Article 6è. INFRACCIONS I SANCIONS.
1.- En matèria d’infraccions i la seva corresponent sanció, s’estarà a l’establert en l’Ordenança Fiscal
General.
2.- La imposició de sancions no impedirà en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades, així com el rescabalament dels desperfectes que es puguin ocasionar.
3.- En el cas de la utilització privativa de les instal·lacions es podrà demanar un dipòsit previ o
prestació de garantia per un import equivalent al de la tarifa a aplicar pel tipus d’utilització, el qual
respondrà de possibles desperfectes derivats de la utilització.
CAPÍTOL IV ORDENANÇA FISCAL GENERAL
Article 7è. ORDENANÇA FISCAL GENERAL.
Tot el que no està previst en la present Ordenança serà d'aplicació l'establert en l'Ordenança Fiscal
General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener del 2008, i regirà fins a la seva derogació o
modificació expressa.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació en sessió del dia 20d’octubre de
dos mil set, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir del dia ú de gener de 2008.
El Secretari General
Ramon Bernaus i Abellana

