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Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

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 organismes autònoms. 

Article 2. Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. El constitueix l'ús de qualsevol dels serveis que regula aquesta taxa. L'obligació de contribuir 
comença en el moment que s'usa del servei de la sala o dependència dels Casals o Locals Socials. 

2. 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 públiques com privades, que rebin els serveis que 
regula aquesta taxa. 

Article 3. Tarifes. 

Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri durant l'horari habitual de funcionament de l'equipament 
afectat seran les següents: 
 
�

1. Sales o dependències amb dimensió fins a 25 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre, sense cobrament als 
assistents i inscrites en el Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 43,00 

c) Altres usos 87,00 
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2. Sales o dependències amb dimensió entre 26 i 50 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 64,00 

c) Altres usos 108,00 
  

3. Sales o dependències amb dimensió entre 51 i 90 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 87,00 

c) Altres usos 130,00 

  

4. Sales o dependències entre 91 i 200 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 218,00 

c) Altres usos 348,00 

  

5. Sales o dependències amb dimensió superior a 200 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 348,00 

c) Altres usos 521,00 
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Fora de l'horari habitual, definit en el reglament d'ús de cada equipament, la taxa per l'ús de les sales o 
dependències incloses en els apartats 1 a 5, s'incrementarà en un 50 % la tarifa ordinària els dies 
feiners i en un 100% en dies festiu. En cas d'activitats d'entitats sense ánim de lucre, sense cobrament 
als assistents i inscrites en el Registre Municipal, fora de l'horari habitual, s'aplicará la taxa de l'epígraf b 
dels apartats 1 a 5 amb un 50% d'increment en feiners i 100% en festius. 

La taxa es refereix a un ús de durada no superior a dues hores. Per cada període de dues hores o 
fracció de més, s'aplicarà una quota de 20% de la tarifa corresponent. 

  

  

6. Equipaments del Teatre Municipal de l’Escorxador  

  

Cessions a entitats culturals teatrals (€/dia)  

Sala 1  279,00 

Sala 2   222,00 

Vestíbul   222,00 

Cessió conjunta de sales 1 i 2   385,00 

Espai 3 (antic Convent de Sta. Teresa)  222,00 

Cafè del teatre   222,00 

  

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars (€/dia)  

Sala 1   1.545,00 

Sala 2   772,00 

Vestíbul   772,00 

Cessió conjunta de sales 1 i 2   2.041,00 

Espai 3 (antic Convent de Sta. Teresa)  772,00 

Cafè del teatre   772,00 

  

El personal de servei extra necessari per a la realització de l’activitat anirà a 
càrrec de l’usuari mitjançant empresa externa concessionària així com les 
prestacions tècniques de les que no disposi l’equipament.  

  

7. Equipaments de l'Auditori Municipal Enric Granados  

  

Cessions a entitats culturals  
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Sala 1. Concerts i similars 
                     

480,00 €  

Sala 2. Concerts i similars 
                     

266,00 €  
La taxa es refereix a una durada màxima de 4 hores. Cada hora de més 
s'aplicarà una quota de 50€ a la sala 1 i de 30€ a la sala 2  
La cessió de la sala no inclou les despeses de personal ni d'ús 
d'instruments de l'Auditori, així com qualsevol altra despesa estraordinària 
que es pugui generar  

  

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars  

Sala 1. Concerts i similars, ½ dia 
                  

2.790,00 €  

Sala 2. Concerts i similars, ½ dia 
                  

1.726,00 €  

Sala 1. Congressos i similars. 1 dia 
                  

3.321,00 €  

Sala 2. Congressos i similars. 1 dia 
                  

2.256,00 €  

Afinació de piano 
                     

546,00 €  
La cessió de la sala no inclou les despeses de personal ni d'ús 
d'instruments de l'Auditori, així com qualsevol altra despesa estraordinària 
que es pugui generar  

Despeses addicionals  

personal de serveis (€ / dia i persona) 108,00 €  

personal tècnic (€ / dia i persona) 110,00 €  

ús extra del foyer 110,00 €  

ús del piano (entitats culturals) 22,00 €  

ús del piano (altres) 57,00 €  

emissió i gestió d'entrades sala 1 447,00 €  

emissió i gestió d'entrades sala 2 224,00 €  

Sistemes de reproducció audiovisual 355,00 €  

Sistemes de reproducció audiovisual (escoles i centres sense ànim de lucre) 180,00 € 

Estructures d'il·luminació 590,00 €  

Sistemes de só 491,00 €  

Linolium 197,00 €  

  

El personal de servei extra necessari per a la realització de l’activitat anirà a  
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càrrec de l’usuari mitjançant empresa externa concessionària així com les 
prestacions tècniques de les que no disposi l’equipament. 
  

Enregistraments discogràfics  
Sala 1  8 hores diàries (54,88 €/hora)                       

464,00 €  
Sala 2  8 hores diàries (35,50 €/hora)                       

300,00 €  

Afinació de piano 
                     

551,00 €  

  

8. Sales d’exposicions municipals  

  

A.- Centre d’art La Panera  

  

Cessions a entitats culturals  

Espai expositiu 600 m2 planta baixa 497,00 

Espai expositiu 600 m2 planta primera 276,00 

  

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars;  

Espai expositiu 600 m2 planta baixa 1.435,00 

Espai expositiu 600 m2 planta primera 992,00 

  

Realització d’activitats  

Taller        5 €/persona 

Conferència        5 €/persona 

Concert        5 €/persona 

  

  

B.- Museu de l’Aigua de Lleida  

  

Cessió jardí antic campament de la Canadiense (entitats culturals) 2.213,00 

Visites concertades per a grups d’adults (màxim 25 persones) 17,00 

Visites combinades concertades guiades per a grups d’adults (màxim 25 
persones) 22,00 

Entrada  gratuïta 
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C.- Museu de l’Automoció Roda Roda  

  

Entrada  gratuïta 

Visites concertades 17,00 

Cessió de la Sala d’exposicions (entitats culturals) 1.119,00 

  

D.- Museu d’art Jaume Morera  

  

 Entrada  gratuïta 

Realització de tallers (grups concertats):   

Taller de gravat punta seca 17,00 

Taller de gravat monotip 17,00 

Inscripció individualitzada a tallers         5 €/persona 

  

9. Equipament del Casal de Joventut Republicana  

  

Sala Alfred Perenya  

Cessions a entitats culturals 322,00 

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars 483,00 

  

El personal de servei extra necessari per a la realització de l’activitat anirà a 
càrrec de l’usuari mitjançant empresa externa concessionària així com les 
prestacions tècniques de les que no disposi l’equipament.  

  

10. Equipament del Saló de Plens del Palau de la Paeria  

  

Celebració de la cerimónia civil d'un casament (bonificació del 50% si un membre 
està empadronat a Lleida) 225 
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11. Centre d'interpretació de l'orde del temple de Gardeny   

  Preu/tarifa 

Entrades:   

General 2,6 € / dia 
  

Reduïda 
Grups (+ de 10 pax i fins a màxim 30 pax)  

Pensionistes (carnet de pensionista) 

Joves de 7 a 21 anys 

Titulars carnet jove 

Titulars carnet d’estudiant 

Titulars carnet de família nombrosa 

Entrada per operadors turístics (paquets de 150 entrades ) 

  1,60 € 
  

Gratuïta 
Accions de promoció i comercialització de Turisme de Lleida 

De 0 a 6 anys 

Majors de 65 anys 

Persones amb disminució psíquica o física 

Col·lectius escolars i universitaris  en horari escolar i acompanyats per un professor 

 0,00 € 

Visita guiada especial - grups (a sumar a l'entrada) 95,00 € 

Lloguer àudioguia 1,10 € 

  

SERVEIS COMPLEMENTARIS  

Activitats diverses organitzades per Turisme de Lleida 2,6 € / dia €/pax 

Programa escolar (grups concertats acompanyats d’un professor) 1€/pax 

�

LLOGUER DEL CONJUNT MONUMENTAL    
  A B C 

Lloguer de l’Església de Sta. Maria de Gardeny 200 m2  214,00 €  343,00 €  

Lloguer de la sala refetor 200m2       214,00 €       343,00 €  

Cessió del pati del castell (intramurs) (+ 200m2)       343,00 €       515,00 €  

Cessió de l’exterior del castell (extramurs/pàrquing) + de 200 m2 

gratuït 

      343,00 €       515,00 €  

    
A) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als assistents i 
inscrites al Registre Municipal. 

B) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als assistents i amb 
cobrament als assistents o no inscrites al Registre Municipal. 

C) Altres usos 
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Les tarifes s’aplicaran per cada acte que es celebri al conjunt monumental. La taxa per l’ús de sales 
o dependències incloses en aquest apartat s’incrementaran en un 100% en dies festius en els 3 
apartats anteriors (A,B,C).  

La taxa es refereix a un ús de durada no superior a tres hores. Per cada període d’una hora o 
fracció de més, s’aplicarà una quota de 20% de la tarifa corresponent. 

Les tarifes anteriors s’entenen per la utilització de les sales i o espais, qualsevol altra despesa 
extraordinària, inclòs el personal necessari, que es pugui generar anirà a càrrec del usuari. 

 
Article 4. Condicions d'utilització. 

1. L'usuari ha de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil segons la normativa vigent. 
2. L’usuari és, a tots els efectes, responsable civil pels desperfectes ocasionats en les sales en l'exercici 

de l'activitat. 
3. L’usuari no es troba en relació de dependència respecte de l'Ajuntament als efectes del que disposa 

l’article 120 del vigent Codi Penal, . 
4. L’entitat sol·licitant es farà càrrec d’obtenir els drets d’autor corresponents, així com de la liquidació de 

l’SGAE, en cas pertinent. 
 
Article 5. Bonificacions. 
 
Es poden concedir bonificacions parcials o totals en els casos següents: 
 

a) Quan l'entitat sol·licitant tingui subscrit conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament i així es 
contempli en el conveni. 
 
b) Quan per la tipologia de l'acte s'acordi declarar-lo d'interès municipal i en aquest cas l’import de la 
taxa de cessió ho assumirà el departament que se’n faci responsable. 

 
Article 6.  Normes de gestió 

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 de Lleida. 

2. Per tal de confirmar la reserva de l’espai s’haurà de fer efectiu l’import de la taxa corresponent 15 dies 
abans de la data sol·licitada, mitjançant autoliquidació. 

 
Article 7. Infraccions i sancions tributàries. 
 
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les sancions corresponents s'ha de 
fer el que disposen els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les 
disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança general núm.1 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquesta taxa entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2.013, i continuarà vigent mentre no se'n 
acordi la modificació o derogació. 
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