
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 21 
 
 
TAXA PEL SERVEI D’ÚS DE LOCALS MUNICIPALS 
 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
Text Refós de Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, 
de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei d’ús de diferents 
locals municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la 
qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text Refós. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del diferents locals 
municipals que s’especifiquen a l’article 5 de la present ordenança per 
persones físiques o entitats jurídiques privades, excepte quan a criteri de 
l’Ajuntament, que s’haurà d’acordar pel Ple, es considerin d’interès general per 
a la ciutadania per motius socials, culturals, educatius o d’altres.   
 
  
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que hagin 
estat autoritzades a utilitzar qualsevol d’aquests locals per a qualsevol activitat.    
 
  
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la 
Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats 
en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei 
General Tributària. 
 
   
 



Article 5. Quota tributària 
 

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes: 
 
-  Per la utilització de la sala d’actes de la segona planta esquera de 

l’edifici de bombers, situat a la Ctra. de la Val d’Aran, 31: 4,00 €/hora. 
-  Per la utilització de la Sala de la planta segona de Casa Bauret, situada 

a la 2a. planta de l’edifici annex al de la Ctra. de la Vall d’Aran, 31:  4,00 
€/hora. 

-  Per la utilització del local social de la planta baixa del c/ de la Farga, 16: 
4,00 €/hora. 

-  Per la utilització del local situat a la planta baixa del c/ de la Farga, 16 
bis: 4,00 €/hora. 

 
 
Article 6. Exempcions i bonificacions 
 
La utilització d’aquests locals serà gratuïta per a entitats sense ànim de lucre i 
el local social també serà gratuït per a l’ús d’esbarjo del col·lectiu de joves o de 
gent gran del municipi. 
 
Estaran exemptes de la taxa els usos per a activitats que, a criteri de 
l’Ajuntament, que s’haurà d’acordar pel Ple, es considerin d’interès general per 
a la ciutadania per motius socials, culturals, educatius o d’altres 
  
 
Article 7. Meritació 
 
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï el servei que 
constitueix el fet imposable de la present taxa. 
 
  
Article 8. Declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.  
 
2. A l’imprès de sol·licitud es detallaran les característiques de la utilització 
desitjada, i es farà el càlcul corresponent a la quota tributària aplicable d’acord 
amb les tarifes que consten a l’article 5 de la present ordenança. 
Alternativament, podran presentar-se els elements de la declaració al personal 
encarregat de les instal·lacions, a l’objecte de rebre l’assistència necessària per 
a determinar el deute. Una vegada examinada la sol·licitud, l’Ajuntament la 
resoldrà i practicarà, si escau, la liquidació corresponent. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota 
en aquell moment, o en el termini de dos dies, en els llocs de pagament 
indicats en el propi abonaré. 
 
4. A la vista de serveis utilitzats i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament podrà, si 
escau, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, modificar la 



quota tributària a què es refereix l'apartat 2, practicarà la liquidació definitiva de 
la taxa corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la 
quantitat que correspongui. 
 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada el 
31 de gener de 2008, començarà a regir un cop aprovada definitivament i 
després de la seva publicació al BOP i continuarà vigent mentre no se n'acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, restaran vigents. 
 
Ha estat publicada al BOP de Lleida núm. 61, de 29 d’abril de 2008. 
 
El secretari                                                 Vist i Plau 
                                                                    L'Alcalde 
 
 
 
 
 
Jordi Viñas Barceló                                    Lluís Segalàs Sala 
 


