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AJUNTAMENT D’ALCOVER 

  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.23 

 
Ordenança  Reguladora de la 

taxa per activitats del Convent de les Arts 
 

 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 

de desembre, reguladora de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de 
13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes, l’Ajuntament estableix la 
taxa per a ús del Convent de les Arts que s’ha de regir per aquesta ordenança 

fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst en l’article 58 de la Llei 39/88. 
 

 
Article 2n.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la regulació de l’ús del Convent de les Arts. 

 
 

Article 3r.- Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquest ordenança, els que es 
beneficiïn del servei a què es refereix l’article anterior 

 
 

Article 4t.- Quota tributària 
 
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la 

següent tarifa: 
Activitats,  públiques o privades, organitzades per entitats locals: 

 

Activitat Import 

Gratuït  (un màxim d’un per semestre) Sense cost 

Amb entrada 20% de la 

recaptació 

Amb entrada (de caràcter benèfic) Sense cost 

 
 

Activitats,  públiques o privades, organitzades per particulars i empreses: 
 

Activitat 
 

Import 

Per a alcoverencs (sense utilització d’equips tècnics) 200,00 € 

Per a alcoverencs (amb utilització d’equips + tècnic) 400,00 € 

Per a no alcoverencs (sense utilització d’equips  
tècnics) 

300,00 € 

Per a no alcoverencs (amb utilització d’equips + 
tècnic) 

500,00 € 

Amb entrada (addicionalment als altres preus)  30% de la 
recaptació 
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Actes de caràcter benèfic (amb utilització d’equips + 

tècnic) 

200,00 € 

Personal de Sala 180,00 € 

Cada tècnic aportat pel CA 200,00€ 

 

 
 

 
 
 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 6 de març de 2014, començarà a regir a partir del dia següent 

a la publicació al BOPT i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament el punt 
12.2 de l’article 4t, pel Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2018. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, pel Ple de la corporació 
de data 8 d’octubre de 2020 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021. 
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