ORDENANÇA T6 REGULADORA DE LES TAXES DEL SERVEIS TURÍSTICS
Art. 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix
la taxa pels serveis turístics prestats Consell Comarcal del Baix Ebre
Constitueix el fet imposable:
- la projecció comercial de producte turístic
- la publicitat turística
- accés a l’espai museístic interactiu
- prestació de serveis turístic per part d’empreses
- utilització d’espais
Definició dels fets imposables
1- La projecció comercial de producte turístic d’entitats privades
Constitueix el fet imposable de la projecció comercial de producte turístic d’entitats privades i/o
empreses, la realització de tasques per part del Consell Comarcal del Baix Ebre per difondre activitats,
esdeveniments i / o serveis de contingut turístic, cultural i social de l’àmbit territorial de la comarca del
Baix Ebre o Terres de l’Ebre.

2- La publicitat turística
Constitueix el fet imposable de la difusió turística la publicació, per qualsevol mitjà del Consell
Comarcal del Baix Ebre d’activitats, esdeveniments i/o serveis de contingut turístic, cultural i social de
l’àmbit territorial de la comarca del Baix Ebre o Terres de l’Ebre.
Constitueix el fet imposable específic de publicitat en les taules gastronòmiques el fet d’incloure 4 plats
elaborats per un restaurant en aquests elements de difusió. La quota corresponent inclou la gravació
de l’elaboració, muntatge, incorporació i difusió en les taules gastronòmiques i la traducció als idiomes
de difusió actuals
3- L’accés a l’espai museístic interactiu
Constitueix el fet imposable l’accés a l’espai museístic situat a la primera planta de l’edifici del Centre
d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre ubicat a l’illa urbana que conforma els carrers
Estació, Sant Miquel i Avinguda Esportiva de la població de Deltebre
4- La prestació de serveis turístic per part d’empreses
Constitueix el fet imposable de la prestació de serveis turístics per part d’empreses a particulars o
altres empreses que vinguin derivats dels serveis de turisme comarcals
5- La utilització d’espais
Constitueix el fet imposable la utilització dels espais interior i exterior del Centre d’innovació i
desenvolupament turístic del Baix Ebre ubicat a l’illa urbana que conforma els carrers Estació, Sant
Miquel i Avinguda Esportiva de la població de Deltebre.

Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa:

la projecció comercial de producte turístic
la publicitat turística
accés a l’espai museístic interactiu
prestació de serveis turístic
d’empreses
utilització d’espais

per

part

Entitats sense ànim de lucre, i empreses, ja
siguin persones físiques o jurídiques
Administracions públiques i empreses,
ja
siguin persones físiques o jurídiques
Persones físiques i jurídiques
Empreses, ja siguin persones físiques o
jurídiques
Entitats sense ànim de lucre, administracions
públiques i empreses, ja siguin persones
físiques o jurídiques

Art. 3. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor des de la seva publicació i tindrà vigència fins que s'acordi la
seva modificació o derogació.
Art. 4. Infraccions i Sancions

En tot allò referent a les infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la desenvolupin.
Art. 5. Disposició final
En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa l’Ordenança número TP1
Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció d’aquest Consell Comarcal i, en el seu
defecte, la Llei reguladora de les hisendes locals.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió celebrada el
28 de desembre de 2018, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia de la seva publicació íntegra, romanent en vigor
fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
FET IMPOSABLE: PROJECCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTE TURÍSTIC –
FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: trimestral o anual
Sistema: domiciliació bancària
ACREDITACIÓ I CÒMPUT. Per al càlcul de la quota les empreses presentaran els documents de
liquidació de les quotes de la seguretat social dels treballadors d’un any natural anterior. El càlcul es
realitzarà sobre la mitjana anual de treballador. Les empreses de nova creació presentaran tots els
documents que disposin.
USUARI
Entitats sense ànim de lucre
Empreses d’ 1 a 5 treballadors
Empreses de 6 a 15 treballadors
Empreses de 16 a 50 treballadors
Empreses de més de 50 treballadors

BONIFICACIONS
Per pagament en la modalitat anual
Per ser usuari de la marca i logotip “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera”

QUOTA ANUAL
100,00
120,00
200,00
400,00
600,00

Percentatge
10 %
10 %

Les bonificacions podran ser acumulables

FET IMPOSABLE: ACCÉS A L’ESPAI MUSEÍSTIC INTERACTIU

FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: pagament previ a l’accés
Sistema: pagament efectiu / transferència bancària

USUARI
Individual amb guiatge major de 15 anys i menors de 65
Individual sense guiatge major de 15 anys i menors de 65
Individual entre 7 i 14 anys
Individual amb guiatge major de 65 anys
Individual sense guiatge major de 65 anys
Individual amb disminució reconeguda per organisme oficial competent
Individual amb carnet de família nombrosa o monoparental

QUOTA
INDIVIDUAL
3,00
2,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50

Grups escolars organitzats amb guiatge inclòs obligatori
Grups organitzats superior a 10 persones sense guiatge
Grups organitzats superior a 10 persones amb guiatge
Grups organitzats major de 65 anys superior a 10 persones amb guiatge
Grups organitzats major de 65 anys superior a 10 persones sense guiatge

1,50
2,00
2,50
1,50
1,00

EXEMPCIONS: Els dimecres a la tarda l’entrada serà gratuïta.
FET IMPOSABLE: UTILITZACIÓ D’ESPAIS

FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: pagament previ a la utilització.
Sistema: transferència bancària.

QUOTA
ÚNICA

QUOTA €
MENSUA
L

300,00

900,00

55,00

200,00

600,00

30,00

100,00

300,00

ESPAI

1

Espai d’exposicions i
esdeveniments
temporals.
Sala
Ramon Calvo

30,00

QUOT
A€
DIÀRI
A
90,00

2

Espai exterior sense
serveis ni cadires

20,00

3

Espai exterior
cadires
Fins
unitats

4

Taules per a ús en
espai exterior.

5

Servei

10,00

amb
100

QUOTA
€ HORA

QUOTA €
SETMANA
L

NÚ
M
ÚS

diària
60,00

4,00 €/U
addicional

d’accessibilitat
de
l’exterior als lavabos.
6

Servei addicional de
pantalla
exterior
i
megafonia.
Sala de formació
Sala Coworking

25,00

20,00
10,00

55,00
30,00

200,00
100,00

600,00
300,00

9

Aula de gastronomia
(*)

40,00

110,00

400,00

1.200,00

10

Aula gastronomia +
aula formació (*)
Sala
museogràfica
planta primera

50,00

140,00

500,00

1.500,00

7
8

11

12

Ampliació d’escenari

tempora
da alta
600,00
Dia
tempora
da baixa
400,00
dia
150,00

(*) Aquesta quota podrà estar incrementada per l’import de consum d’energia elèctrica d’acord amb
les disposicions del reglament intern d’utilització dels espais.

BONIFICACIONS
Ajuntament de Deltebre en els usos 1, 2, 3, 4, 5 i 10
Per entitats sense finalitat de lucre, ajuntament de Deltebre en resta d’usos,
administracions públiques (excepte Ajuntament de Deltebre) i per la realització de
cursos de formació i/o promoció turística del territori
Quan el Consell Comarcal del Baix Ebre organitzi conjuntament amb una empresa
privada, una activitat al centre, no hi haurà preu de lloguer ja que serà considerat
com una col.laboració. La empresa haurà de col.locar els logos del CCBE i
d’Ebreterra de manera visible en totes les seves publicacions.

PENALITZACIONS
Fora de l’horari establert de funcionament del centre .
Per utilització dels espais en cap de setmana.

Temporada alta: de Setmana Santa fins el 30 de setembre
Temporada baixa: la resta de l’any

Percentatge
100 %
50 %

100%

Import
L’import de l’hora excedida
incrementat en un 20 %
L’import de la quota horària o
diària incrementada en un 10
%

FIANÇA PER EL LLOGUER DE QUALSEVOL DELS ESPAIS DEL CENTRE:
Per tal de cobrir l’import del cost de neteja de l’espai de la cuina, en cas que la instal.lació no es deixi
en les condicions de neteja òptimes, és obligatori deixar una fiança en dipòsit abans de la utilització de
les instal.lacions.
Aquest cost s’estima en 150€ que correspon a 10 hores de treball de una persona de neteja. Aquesta
fiança serà retornada quant l’espai de la cuina es deixi en condicions. En cas contrari s’utilitzarà per
pagar els serveis de neteja extres.
En el supòsit que el Consell Comarcal del Baix Ebre organitzi conjuntament amb una empresa privada,
una activitat al centre, aquesta no queda exempta del pagament de la fiança per la utilització de
l’espai.
FET IMPOSABLE: PUBLICITAT TURÍSTICA

FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: pagament previ a la utilització
Sistema: transferència bancària

TIPUS DE DIFUSIÓ

Taules gastronòmiques

QUOTA
MENSUAL
TEMPORADA
ALTA
Quota única
700,00 €
60,00 €
80,00 €

QUOTA
MENSUAL
TEMPORADA
BAIXA

Banner a la web
40,00 €
Pantalla exterior
50,00 €
Publicitat en material imprès (*)
(*) Les quotes en la publicitat escrita es fixaran per resolució de presidència en funció del cost de
l’edició.
Temporada alta: de Setmana Santa fins el 30 de setembre
Temporada baixa: la resta de l’any

BONIFICACIONS
Per sistemes d’inserció
Per contractació de dos sistemes de difusió
Per contractació de tres sistemes de difusió
Per usuari
Per entitats sense ànim de lucre
Per administracions públiques i empreses acreditades amb la
marca turística Terres de L’Ebre, Reserva de la Biosfera

Percentatge
20 % sobre el total dels serveis
30 % sobre el total dels serveis
50 %
50 %

Les dues tipologies de bonificació són acumulables.

FET IMPOSABLE: PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS PER PART D’EMPRESES

FORMA DE PAGAMENT :
- Modalitat: pagament previ a la utilització

Sistema: transferència bancària
-Visites guiades exteriors: 2 €/persona
Bonificació 30 % si són més de 10 persones

