
1. Taxa per la prestació del servei de transport de viatgers en tren
articulat.

Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20, ambdós del text
refòs de la Llei Ruladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la
prestació  de  serveis  en  la  utilització  del  tren  articulat,  que  es  regeix  per  aquesta
ordenança.

Art. 2n. Base imposable.
Està determinada per la utilització i ús del tren articulat, i l'obligació de contribuir naix des
que l'ús esmentat s'inicia mitjançant l'entrada o utilització del bé.

Art. 3r. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries del bé esmentat que siguen majors de
deu  anys  des  de  qualssevol  de les  parades  que  oportunament  s'estableixquen  en el
recorregut turístic del Tren articular.
Queda  prohibit  l'accés  al  tren  articulat  als  menors  de  deu  anys  que  no  vagen
acompanyats per persones majors.

Art. 4t. Quota tributària.
S'estableix una única quota tributària de 2,60 € per persona, des de qualssevol de les
parades que oportunament s'establesquen en el  recorregut turístic del  Tren articular,  i
donarà dret a la pujada i baixada del Castell

Art. 5è. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quen s'entra en el Tren articulat.

Art. 8è. Infraccions i sancions
En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim Local.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i  el  cobrament  de les
quotes meritades no prescrites.

Art. 9è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2002 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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