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AJUNTAMENT DE QUART 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26  
REGULADORA DE LES FIRES I EXPOCICIONS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Article 1.-  Fonament i Naturalesa. 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes 
de les diferents fires i exposicions que organitza l’àrea de promoció econòmica conjuntament amb 
l’àrea de cultura. 
 
Article 2.- Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local que derivi de la col·locació d’estands, taules, cadires i 
similars a la via pública o en locals municipals. 
 
Article 3.- Obligats tributaris. 
 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que sol·licitin o 
resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4.- Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les persones 
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 35 
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes 
següents: 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data del cessament. 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la 
Llei General Tributària. 
 
 
Article 5.- Exempcions i bonificacions. 
 
Es podran establir bonificacions i exempcions a les taxes regulades en l’article següent, a 
proposta de les respectives comissions organitzadores. Correspondrà al Ple de l’ajuntament, per 
majoria simple, la declaració de les bonificacions i exempcions a cadascuna de les Fires. 
 
Article 6.- Quota tributària. 
 
Les quotes de les taxes seran les següents: 
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FIRA DE LA TERRISSA CATALANA. 
 
-Garantia d’inscripció: 50,00 euros.  
 
FIRA INFANTIL D’INTERCANVI DE JOGUINES. 
 
- Drets d’inscripció: 1,00 euro. 
 
FIRA DEL COL·LECCIONISME. 
 
- Drets d’inscripció:  
 
FIRA DEL JOGUET ANTIC I DE COL·LECCIÓ. 
 
-  Drets d’inscripció: 30 euros per 4m2, aproximadament, d’espai a l’interior del local social i 5 
euros per metre lineal a l’exterior, amb un màxim de sis metres 
 
Article 7.- Meritació i període impositiu. 
 
Quan s’iniciï la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència 
local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que neix des del moment en que la 
prestació de serveis sigui autoritzada o des que la mateixa s’iniciï i si es fes sense l’oportuna 
autorització. 
 
 
Article 8.- Règim de declaració i ingressos. 
 
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
La present taxa és independent i compatible amb l'impost de publicitat, que grava els rètols i 
cartelleres que s'exhibeixin sobre les instal·lacions fixes, així com del cànon per la concessió del 
domini públic en el cas de produir-se aprofitament privatiu d'aquest. 
 
Article 9.-Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General Tributària, 
la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat per 
l’Ajuntament. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 


