APROVACIÓ DEFINITIVA.- BOP NÚM 233 DE 5.12.2019

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.19.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS A LA CASA DE CULTURA, ALTRES INSTAL·LACIONS I ESPAIS
MUNICIPALS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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 Ajuntament estableix la taxa per a
la prestació de serveis a la Casa de Cultura, i altres instal.lacions i/o espais
municipals susceptibles per a ser cedits per part de l’Ajuntament per a la
realització d’activitats amb o sense ànim de lucre ja sigui a particulars o bé a
entitats culturals.
Article 2. FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa portada a
terme per raó de l’expedició de tota mena de documentació procedent de la
Biblioteca, com a conseqüència d’una sol·licitud expressa del subjecte passiu o
quan, sense sol·licitud expressa, el subjecte passiu provoqui aquesta activitat o
en resulti directament beneficiat.
2.- Així mateix, constitueix el fet imposable de l’esmentada taxa l’assistència a
actuacions teatrals i cinematogràfiques que es portin a terme a la Casa de
Cultura, així com la utilització de les Sales de la Casa de Cultura, d’altres
instal·lacions municipals.
3.- Constitueix també el fet imposable, la cessió i/o reserva de les sales de la
Casa de Cultura, i altres instal.lacions i/o espais municipals per a la realització
d’activitats ja siguin amb o sense ànim de lucre per part de particulars o entitats
culturals.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES TRIBUTARIS
1.- Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’art.35.4 de la Llei General
Tributària que sol·licitin expressament l’activitat administrativa constitutiva del
fet imposable o quan, sense sol·licitud expressa, la provoquin o se’n beneficiïn
directament.
2.- D’acord amb l’article 41 de la Llei General Tributària, es determinarà la
responsabilitat pel deute tributari que correspongui, i s’aplicarà als
responsables els supòsits regulats en els articles 42 i 43 de la LGT, així com tot
allò establert en la Ordenança Fiscal General.
3.- S’estableix la bonificació de fins al 100% en la quota de les taxes regulades
en aquesta ordenança per a la realització d’activitats organitzades per les
entitats sense afany de lucre inscrites en el registre municipal d’associacions, i
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per les entitats públiques o privades i persones físiques que tinguin per finalitat
la realització d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho
determini la llicència atorgada.
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb les tarifes
que conté l’article següent.
Article 5. TARIFA
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
CINEMA:
Preu entrada
Cinema infantil

4,10 €
2,05 €

Aquestes tarifes seran d’aplicació en cas de prestació del servei de forma
directa pel propi Ajuntament.
Quan el servei es presti de forma indirecte aquestes tarifes quedaran fixades
de 2,10 € a 6,30 € en funció del cost de la sessió.
TEATRE
Quan el servei es presti de forma indirecte, aquestes tarifes quedaran fixades
de 4,10 € a 19 € en funció del cost de la sessió.
TORRE ROMÀNICA:
Preu entrada

Gratuïta

TARIFES BIBLIOTECA:
IMPRESSIONS:
1 full imprès blanc i negre DIN-A4
1 full imprès color DIN-A4
1 full imprès blanc i negre DIN-A3
1 full imprès color DIN-A3
El servei de correu electrònic és gratuït.
A) ALTRES PREUS DE LA BIBLIOTECA:

0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
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1 fotocòpia blanc i negre DIN-A4
1 fotocòpia blanc i negre DIN-A3
1 fotocòpia color DIN-A4
1 fotocòpia color DIN-A3
1 full escanejat i imprès blanc i negre DIN-A4 (per pàgina)
1 full escanejat i imprès color DIN-A4 (per pàgina)
1 full escanejat i imprès blanc i negre DIN-A3 (per pàgina)
1 full escanejat i imprès color DIN-A3 (per pàgina)
1 full escanejat a pendrive (per pàgina)
Taxa per a l’obtenció del carnet de préstec per a residents i
empadronats a Llançà
Taxa per a l’obtenció del carnet per a no residents i no
empadronats a Llançà
Taxa per a l’obtenció de duplicats dels carnets de préstec, llevat
que se’n pugui justificar documentalment la seva sostracció (per
exemple, presentant còpia de la denúncia feta al respecte):
Formalització dipòsit per préstec e-book
Es retornarà amb la devolució de l’aparell i informe favorable del servei

0,15 €
0,25 €
0,30 €
0,50 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,30 €
Gratuïta
22,00 €
dipòsit
3,10 €

60,00.-€

L’usuari de la biblioteca que retorni un document malmès o no el retorni serà
requerit per tal que aboni l’import del document. En cas que sigui impossible
saber el preu del document, es fixaran les següents taxes, d’acord amb el preu
habitual del tipus de documents:
DVD, CD-ROM, VD, CD de compra
DVD, CD-ROM, VD, CD adquirits a través de donatiu o
subscripcions a revistes

32,50 €
22,00 €

Obres de referència (diccionaris, volums d’enciclopèdia i altres
obres en volums, atles, cronologies...):
Llibres diversos

48,80 €
30,35 €

En relació a qualsevol altre tipus de document no contemplat, el preu serà fixat
per la biblioteca, d’acord amb l’Ajuntament de Llançà
El pagament de qualsevol document podrà ésser ingressat com a fiança, per si
es trobés el material perdut i es pogués retornar, al número de compte que
indiqui a aquests efectes la biblioteca, durant un període màxim de 3 mesos, a
partir dels quals l’import ja no podrà ser recuperat per l’usuari.
B) SERVEI BIBLIOPLATJA
Dipòsit per a l’obtenció del carnet

10 € dipòsit
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UTILITZACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Casa de Cultura i Casa Marly
Utilització per a activitat relacionada amb les arts
escèniques.
Utilització per a activitat relacionada amb les arts
escèniques.- Espectacle de gran format
Utilització per a activitats no relacionada amb les arts
escèniques.
Utilització per a activitats amb fins comercials i lucratius per
a entitats amb seu al municipi
Utilització per a activitats amb fins comercials i lucratives
Dret d’utilització del piano *
En cas que es generin despeses addicionals, tipus afinació, entre altres, aniran
a càrrec del subjecte passiu

69,15 €
103,40 €
103,40 €
150,00 €
300,00 €
30,00 €/hora

En el cas que es requereixi per a la utilització concedida, personal de
l’Ajuntament per a la realització de l’activitat, s’incrementarà en 100.-€ la tarifa
corresponent.
Sala de Conferències
Taxa utilització sala conferències

Reducció 50% de les tarifes anteriors €

Sala d’exposicions
Taxa utilització sala exposicions

150 €

En el cas que es requereixi per a la utilització concedida, personal de
l’Ajuntament per a la realització de l’activitat, s’incrementarà en 100.-€ la tarifa
corresponent.
Espai jove Mossèn Benet (Salanca)
Actes per a la celebració reunions, aniversaris i
similars

20 €

Sala d’actes de l’Ajuntament
Actes per a la celebració de casaments

Gratuïta
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Hotel d’entitats
Utilització espai per a activitats amb fins comercials i
lucratius

30.-€ per dia

Ús de dependències municipals per a la realització de cursets
Organitzats per entitats o particulars sense ànim de lucre
Organitzats per entitats o particulars amb ànim de lucre, fins
a 15 sessions.
Organitzats per entitats o particulars amb ànim de lucre, fins
a 16 a 50 sessions.
Organitzats per entitats o particulars amb ànim de lucre, fins
a 51 a 65 sessions.

Gratuït
75 €
150 €
300 €

Article 6. MERITACIÓ I RÈGIM DE PAGAMENT.
1.- Pel que fa a les taxes per entrada al Cinema o Teatre, la taxa meritarà quan
s’iniciï la prestació del servei mitjançant l’entrada als esmentats locals. El règim
serà el d’autoliquidació en el moment de la sol.licitud de prestació del servei.
2.- Pel que fa a les taxes per a la prestació dels serveis a la Casa de Cultura, o
altres dependències, la taxa meritarà en el moment en el qual el subjecte
passiu formuli sol·licitud expressa, o quan, en el seu defecte, succeeixin les
circumstàncies que provoquin l’activitat administrativa. El règim serà el
d’autoliquidació, el model de la qual s’adjuntarà en el moment de la petició a
l’Ajuntament, excepte en el cas de que influeixi la recaptació, que es presentarà
en els cinc dies següents a la celebració de l’acte.
En el cas que no es presentés l’autoliquidació amb la sol.licitud, es procedirà a
realitzar una liquidació que s’adjuntarà a la notificació de la concessió de la
instal.lació o espai municipal.
Article 7 . INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries i de sancions
d’aquesta taxa, regirà el que disposa la Llei General Tributària.
Article 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.020 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’ALCALDE

EL SECRETARI

