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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CESSIO D´US DE LES 

INSTAL·LACIONS DE L´AUDITORI MUNICIPAL 

 

 
 

            Article 1.- Fonament i naturalesa 
 

L'Ajuntament fent ús de les facultats que a este efecte li conferix l'article 133.2 
i 142 de la Constitució, 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 disposa l'article 20 en relació 
amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament 
establix una taxa per la cessió temporal de locals, instal·lacions i equips existents en 
l'Auditori Municipal.  

 

Article 2.- Obligats al pagament. 
 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que disfruten, 

utilitzen o aprofiten les instal·lacions, servicis i equips de l'Auditori Municipal. 
 
Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, 

caldrà ajustar-se al que establixen els articles 42 i 43, respectivament de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

 
No estaran subjectes al pagament de la quota tributària, les activitats 

organitzades o patrocinades per l'Ajuntament de la Llosa de Ranes.  
 

Article 3.- Obligació de pagament. 
 
L'obligació de pagament de la taxa naix des del moment d'ús, gaudi o 

utilització de les instal·lacions, servicis i equips de l'Auditori Municipal, que s'abonarà 
pels interessats, en concepte de depòsit previ, en la forma prevista en l'article 6 de 
la present Ordenança Fiscal (declaració de l' ingrés).  

 
 

Article 4.- Tarifes. 
 
La quantia de la taxa per la utilització de l'Auditori per acte i dia és de 600 

euros.  
 
En el cas de cessió de les Instal·lacions de l'Auditori Municipal a les 

associacions sense ànim de lucre que tinguen el seu domicili social i àmbit 
d'actuació en el municipi de La  Llosa de Ranes, l' Ajuntament  podrà aportar el  50 
% del cost de la taxa . Esta aportació es concedirà , si és el cas , mitjançant una 
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Resolució d'Alcaldia amb la sol·licitud prèvia de l'associació interessada i sempre 
que es complisquen els següents requisits ;  

 

 L'existència de consignació pressupostària amb càrrec a les 
partides 337.22609 (activitats culturals ) 341.22609 (servicis 
esportius ) 23148003 ( acció social ) 

 Gratuïtat de l'acte o  en el cas de  de no ser gratuït, que la 
recaptació es destine a fins benèfics .  

 
El compliment dels requisits per part de les associacions es comunicarà a 
l'Ajuntament per mitjà de Declaració responsable  del president o representant de 
l'Associació amb  domicili social i exercici de l'activitat en l'àmbit municipal de La 
Llosa de Ranes  de la gratuïtat de  l'acte  o  en el cas de  no ser gratuït ,del fi benèfic 
de  la Recaptació  obtinguda , sense perjudici de la posterior comprovació  per part 
de l’Ajuntament del compliment del declarat a traves de la corresponent justificació . 
  

En cap cas estaran exemptes del depòsit de fiança ni de responsabilitat.  
 

 

Article 5.- Garantia de reposició. 

 
 Amb independència de la taxa que corresponga en cada cas, s'exigirà un 
depòsit en metàl·lic d'una fiança o garantia per a respondre del import a què puga 
ascendir la reparació dels danys i desperfectes que la utilització o aprofitament puga 
ocasionar a les instal·lacions i equips de l'Auditori Municipal.  
 
 L'import de les fiances o depòsits a consignar es fixa en 100 euros.  
 
 En tot cas, la fiança o depòsit haurà d'estar constituïda amb anterioritat a 
l'inici de l'activitat i serà reintegrada als interessats, una vegada conclòs 
l'aprofitament i comprovada la inexistència de danys i desperfectes. 
 
 

 Article 6.- Declaració de l' Ingrés. 
 
 Per a obtindre l'autorització per a la cessió i utilització de l'Auditori Municipal, 
serà necessari presentar sol·licitud segons model adjunt (annex d'esta Ordenança 
Fiscal), que es facilitarà en les Oficines de l'Ajuntament o a través de la pàgina web 
municipal www.lallosaderanes.es. 
 
 Esta sol·licitud es presentarà degudament complida en el Registre d'Entrada 
de l'Ajuntament, en horari d'oficina, com a mínim amb quinze dies d'antelació a la 
realització de les activitats. 
 
 El pagament de la quota tributària es realitzarà, una vegada obtinguda la 
resolució aprovatòria de la sol·licitud per mitjà d'autoliquidació, i de forma simultània, 
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ha de prestar-se fiança establida en tots els casos. Els models d'autoliquidació de la 
taxa i de la fiança seran els aprovats per l'Ajuntament de La Llosa de Ranes. 
 
 Les taxes o quotes tributàries se satisfaran com a mínim amb tres dies 
d'antelació a la realització de l'activitat, havent de presentar en el Registre d'Entrada 
de l'Ajuntament original o còpia de l'autoliquidació que acredite el pagament de la 
taxa. 
 
 

Article 7.- Devolució. 
 
L'import dipositat, únicament serà objecte de devolució, en el supòsit que la 

utilització o aprofitament no puga arribar a realitzar-se de forma o per causes 
únicament imputables a l'Administració o per causes alienes a la voluntat dels 
obligats al pagament, sempre que s'acredite el seu pagament.  

 
S'entendrà causa imputable a l'Ajuntament l' originada exclusivament per la 

voluntat municipal que no vinga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per 
actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.  

 
Igualment els obligats al pagament no tindran dret a la devolució de l'import 

de la taxa quan la prestació del servici no haja pogut celebrar-se per causa 
imputable als mateixos.  

 
 

 Article 8.- Responsabilitats d'ús. 
  
 Quan per la utilització de l'Auditori Municipal, este patirà algun desperfecte o 
deteriorament, la reparació o de la qual reconstrucció si anaren irreparables excedirà 
del valor de la fiança , s'exigirà a l'usuari el  cost íntegre dels gastos . Les dites 
quantitats no podran ser condonades ni total ni parcialment. 
 
 L´ Ajuntament no es responsabilitzarà, en cap cas, dels desperfectes, 
trencament, pèrdua o robatori que pogueren sofrir els materials i decorats dipositat 
en les instal·lacions municipals durant els dies necessaris per a la realització de l´ 
activitat. 
 
 Seran a compte dels usuaris de la utilització: 
 
 - El pagament de qualsevol tribut que grave l’acte. 
 - Drets d´ autor. 

- Qualsevol altra despesa que puga produir-se amb motiu de la celebració d 
l’acte i  que no estiga comprés específicament com a obligació a càrrec de 
l’Ajuntament. 
 
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a tercers. 
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El incompliment d’aquesta prohibició comportarà la seua anul·lació. 
  
 

 Article 9.- Infraccions i sancions. 
 
 En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les 
sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que 
disposen els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 

          DISPOSICIÓ FINAL. APROVACIÓ I VIGÈNCIA. 

 
 La present Ordenança produirà efectes després de la seua aprovació 
definitiva i una vegada s’ haja publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
província i haja transcorregut el temps assenyalat en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i començarà a aplicar-se, si és el cas, a 
partir de la seua entrada en vigor i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o 
derogació expressa.  
 
 

ANNEXOS 

 
1.- Sol·licitud. 
2.- Domicili seu de l'Associació i àmbit d'actuació u gratuïtat de l'acte   
3.- Sol·licitud aportació municipal  
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