
 

 
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat 

 

Ajuntament d’Agramunt      

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  24 

 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC LOCAL 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa.  

En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local i específicament l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que disposen els articles 20 a 27 d’aquesta norma,, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de sales o dependències d’equipaments Municipals. 
Aquesta taxa afecta a tots els locals de titularitat municipal i dels seus organismes autònoms. 
 

Article 2n.- Fet imposable.  

Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que 
deriva de les utilitzacions dels edificis d’ús públic local que s’especifiquen en les tarifes que es contenen a l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3r.- Subjectes passius. 

Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament: 
a) Els que es beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus representants legals 
b) Les agrupacions, les associacions o entitats, tant publiques com privades, que rebin els serveis que regula 
aquesta taxa. 
 

Article 4t.- Condicions d’utilització. 

1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini 
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu 
import. 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o 
l’import del deteriorament dels danyats. 

L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el 
present apartat 

2.- S’hauran de deixar en bon ús de funcionament les instal·lacions cedides. 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin 
llicència per  gaudir del aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 
Article 6è.- Quota tributària. 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartat tercer següent. 
2.-Les tarifes de la taxa seran les següents:                                              
        
A - TARIFA PRIMERA.  
Utilització de  la Sala Teatre del Casal Agramuntí. 
Conceptes:  

 

1 - Llum per hora d’utilització   5,10€ 
2 - Climatització per hora d’utilització 15,40€ 
3 - Neteja per funció pública 30,80€ 
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4.- Tècnic de so i llum de la sala per funció pública 15,40€/hora 
5.-Serveis de conserge per control d’aforament 
 sempre i quant l’estableixi l’Ajuntament   

                            
10,30€/hora  

Serà necessari dipositar una fiança per un import de 102,50€. Aquesta serà retornada 
un cop s’hagi comprovat l’estat de la sala.   

 

Exempció a les entitats sense ànim de lucre d’Agramunt i a les administracions 
públiques.  

 

       
 
B - TARIFA SEGONA.  
Utilització de l’edifici de l’Ajuntament. 
Conceptes: 
-Sala de Plens- 

 

Utilització per celebració cerimònies civils de matrimoni i altres )  51,30€/ per dia. 
 

Servei de tècnic  15,40€/hora   
Exempció a les entitats sense ànim de lucre d’Agramunt i a les administracions 
públiques. 

 

 
 
C - TARIFA TERCERA.  
Utilització Sala Conferències Casal  
Sala de conferències del Casal Agramuntí, per dia 51,30€ 
Exempció a les entitats sense ànim de lucre d’Agramunt i a les administracions públiques.  
 
 

Article 7è.- Acreditament. 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada o el permís corresponent. 

2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 

Article 8è.- Període impositiu. 

1. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a 
terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 
Article 9è.- Règim de declaració i ingrés.  
1. Per tal de concedir la cessió de l’espai municipal, cal presentar instància de sol·licitud i adjuntar el full de 
condicions per la cessió d’espais municipals al Registre General de l’Ajuntament d’Agramunt. 
2. Per tal de confirmar la reserva de l’espai s’haurà de fer efectiu l’import de la taxa corresponent 2 dies abans de la 
data sol·licitada, mitjançant autoliquidació instància de sol·licitud i adjuntar el full de condicions per la cessió d’espais 
municipals al Registre General de l’Ajuntament d’Agramunt. 
3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
4. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació. 
 
 
Article 10è.- Notificacions de les taxes. 
1. La notificació del deute tributari, en els supòsits de serveis singulars o d’aprofitaments especials, es realitzarà 
a l’interessat en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei o a 
la concessió de la llicència municipal o autorització corresponent. 
2. Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà 
liquidació complementària. 
Per tal de concedir la cessió de l’espai municipal, cal presentar instància de sol·licitud i adjuntar el full de 
condicions per la cessió d’espais municipals al Registre General de l’Ajuntament d’Agramunt.. 
 
Article 11è.- Gestió per delegació. 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la collaboració 
de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al 
que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida 
que delegaren les seves facultats a la Diputació. 
 

Article 12è.- Infraccions i sancions.  

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva 
normativa de desenvolupament.  

 

Disposició final.  
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de 
2017  i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 
 
 
          Vist i plau 
   L'alcalde   La secretària 
                                     Bernat Solé Barril                       Sara Miñarro Gómez 
 


