26-Cultura 2022

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER PRESTACIÓ DE
ADMINISTRATIVES CULTURALS

SERVEIS

O

DE

REALITZACIÓ

D’ACTIVITATS

Article 1 - Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per prestació de serveis o de realització d’activitats administratives culturals, que es regirà
per la present Ordenança Fiscal.
Article 2 - Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació dels serveis i la realització d’activitats
administratives de competència local que, guardin relació amb la utilització d’instal·lacions,
d’equips per procés d’informació, visites a museus, exposicions i demés activitats lúdic culturals.
2. No estan subjectes a aquesta taxa la prestació de serveis de caràcter obligatori per
l’Ajuntament.
Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4 – Exempcions i bonificacions
Les quotes d’aquesta ordenança tindran caràcter irreductible.
Aquelles entitats i/o associacions de la ciutat de Mollerussa, d’interès públic i social sense ànim
de lucre, i les administracions públiques, gaudiran d’exempció en la taxa per utilització dels
espais públics municipals.
Article 5 - Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, expressada en euros, que
s'assenyalarà segons la naturalesa de la prestació del servei o la realització d’activitats
administratives de competència local, d’acord amb les quotes que es relacionen en l’apartat 3
d’aquest article.
2. La quota tributària es correspon amb la intensitat d’utilització del servei o la realització de
l’activitat administrativa de competència local.
3. Les quotes a què es refereix l'apartat 1 d’aquest article són les següents:


Epígraf primer: BIBLIOTECA MUNICIPAL
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1.1

1.2


2.1

Consumibles:
Fotocòpies i impressions en b/n (€/full):
Fotocòpies i impressions color (€/full):
Carnets perduts o malmesos:
Llibres perduts o malmesos:
Revistes, audiovisuals, discs compactes, jocs i
material electrònic: preu actual del material perdut o,
mercat, preu del material de característiques similars
Tapes de CD, DVDE, o jocs malmeses:
Lector de llibres electrònic perdut o malmès:
Ordinador portàtil perdut o malmès:
Venda de llibres, revistes i altre material obsolet:
del tipus de material)
Utilització espais públics centre cultural:
Sala d’actes, per ½ dia:
Sala d’actes, per dia:
Sala 1a planta, per ½ dia:
Sala 1a planta, per dia:
Sala biblioteca infantil, per ½ dia:
Sala biblioteca infantil, per dia:
Sala biblioteca adults, per ½ dia:
Sala biblioteca adults, per dia:

0,25
0,50
1,60
preu ISBN
en cas que no es trobi al
1,05
preu de mercat d’un lector similar
preu de mercat ordinador similar

entre 0,50 i 5,00 (depenent

94,80
189,60
50,15
100,30
50,15
100,30
50,15
100,30

Epígraf segon: EDIFICI CULTURAL L’AMISTAT
Utilització espais públics edifici cultural l’Amistat:
Sala d’actes, per ½ dia :
Sala d’actes, per dia :
Sala polivalent, per ½ dia:
Sala polivalent, per dia:
Vestíbul, per ½ dia:
Vestíbul, per dia:
Reportatges videogràfics, per hora:
Sales edifici annex l’Amistat, per ½ dia:
Sala edifici annex l’Amistat, per dia:

348,10
696,20
94,80
189,60
69,60
139,20
69,60
16,75
33,50

2.2 Concurs Nacional Vestits de Paper:
Entrada:

22,50

2.3 Ball Festius:
Sessió:
Festes Nadal:
Cap d’any:

5,20
9,20
11,60

2.4 Visites Museu Vestits de Paper:
General:

3,50
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Reduïda:
2,50
(jubilats, estudiants, aturats, discapacitats, titulars del Carnet Jove o Més 25, famílies
nombroses i monoparentals i grups de més de 15 pax.)
Gratuïta: menors de 7 anys, acompanyats de grup i membres d’associacions o institucions
relacionades amb museus.


Epígraf tercer: OFICINA JOVE
Sala
Sala
Sala
Sala



polivalent, per ½ dia:
polivalent, per dia:
d’informàtica, per ½ dia :
d’informàtica, per dia :

Epígraf quart: EDIFICI SANT JORDI
Sala d’actes, per ½ dia :
Sala d’actes, per dia :



16,75
33,50
16,75
33,50

16,75
33,50

Epígraf cinquè: TALLERS D’ESTIU – ESPLAI MENUTS
1. Tarifa ordinària: per setmana i inscripció: 30 €. Irreductible (no hi ha fraccions).
2. Bonificacions:
-

es bonificarà amb 5 € per família nombrosa i monoparental (per cada inscrit).
es bonificarà amb 5 € a partir de la segona inscripció.

Les bonificacions no són acumulables.


Epígraf sisè: Escenari mòbil, graderies
Lloguer escenari mòbil i/o graderies, €/m2/dia:



1,05

Epígraf setè: Pack entrades Museu Vestits de Paper, Espai Cultural
dels Canals d’Urgell i Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Abonament 2 experiències:
Abonament 3 experiències:

5,00 (MVP/ECCU)
7,00 (MVP/ECCU/Estany)

Article 6 – Règim d’utilització
La utilització d’instal·lacions, equips per a processos d’informació i resta d’elements que
configuren el fet imposable quedaran limitats a la distribució que es faci de la instal·lació per
l’Ajuntament, podent-se canviar en funció de la utilització i necessitats municipals o la de les
pròpies instal·lacions.
Article 7 –Meritació
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L’obligació de contribuir neix des que s’inicia la utilització dels serveis o es realitzin activitats
administratives que es detallen en la quota d’aquesta taxa.
Article 8 – Règim de declaració i ingressos
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Article 9 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat
per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2018, començarà
a regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

