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TEXT REFOS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PER PARTICULARS
DE EDIFICIS O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.- 

(aprovada inicialment plenari 23-05-2016. Modificació art. 5 quota tributaria incorporant la lletra e)
tràmit d’informació pública publicat en el BOIB núm. 68, de 31/05/2016).- 

Article 1.- Fonament i naturalesa.- 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 100
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local, i conforme al que
disposa els articles del 15 a 19 del Text Refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei Reguladora de les
Hisendes  Locals,  aquest  Ajuntament  estableix  la  Taxa  per  la  utilització  per  particulars  de
edificis o instal·lacions municipals.- 

Article 2.- Fet imposable.- 
Constitueix  el  fet  imposable  la  utilització  pels  particulars  de  edificis  o  instal·lacions  de
titularitat municipal (les instal·lacions de  Mina de Sa Truiola, el centre de Ca S’Hereu,  i Can
Seda, Teatre municipal,  etc.).-

Article 3.- Subjecte passiu.-
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que es
refereixen els articles 36, 39 i 40 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
(LGT), o aquells que es beneficiïn de la utilització dels edificis i instal·lacions municipals referits
a l’article anterior.

Article 4.- Responsables.-
4.1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereix l’article 42 de la LGT.
4.2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a que es refereix
l’article 43 de la LGT.

Article 5.- Quota tributària.- 
5.1.-  La  quota  de  la  taxa  regulada  en  la  present  ordenança  serà  la  fitxada  en  les  tarifes
relacionades en l’apartat següent per a cada un dels serveis:

5.2.- Les tarifes  seran les següents:
a) Per ús d’una dependència la Mina de Sa Truiola, tipus volta/bòveda: 50 euros.
b) Per ús de la sala edifici auxiliar de Sa Mina de Sa Truiola: 100 euros.
c) Per ús de la planta noble de l’edifici principal de Sa Mina de Sa Truiola, 180 € i Ca S’Hereu:

120 euros. 
d) Per utilització del Teatre municipal:  

e) Per utilització d’edificis o instal·lacions municipals per persones físiques o jurídiques que
realitzin activitats lucratives continuades, que tributaran d’acord amb les següents tarifes:

Edificis municipals
Tarifa: 
€/hora d'ús

Teatre          22,78   
Gimnàs             4,18   
Pavelló             5,47   

Ca n'Hereu             1,52   
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Sa Mina          10,13   
Ajuntament antic             4,46   

Edifici Antigues escoles             2,78   

Tarifa 1.- Per dur a terme Espectacles teatrals, musicals o d’altres que necessitin la
utilització de la maquinària escènica i els aparells de luminotècnia i/o so, a més del personal de
sala.

 Un dia complet: 2.000 euros.

 Per hores: 450 euros/hora.

Tarifa  2.- Per  dur  a  terme Actes  que  no  necessitin  la  utilització  de  la  maquinària
escènica, únicament la luminotècnica bàsica i l’equip de so, a més del personal de sala.

 Un dia complet: 1.500 euros.

 Per hores: 350 euros/hora.

Tarifa  3.- Per  dur  a  terme Actes  que  no  necessitin  la  utilització  de  la  maquinària
escènica, únicament la luminotècnica bàsica, i sense necessitat del personal de sala.

 Un dia complet: 1000 euros.

 Per hores: 220 euros/hora.

Condicions generals per a totes les tarifes: 
a) La utilització del Teatre Municipal està subjecte a autorització prèvia, a sol·licitud

de la persona interessada. L’autorització serà discrecional segons les necessitats i
programació de funcions i activitats; i la denegació serà motivada. 

b) Fins a 4 hores es pagarà per hores. A partir de la 5ª hora es paga el dia complet.

c) Si es sol·licita la utilització del Teatre en horari festiu o nocturn s’incrementaran les
anteriors tarifes en un 10%; i si és en horari festiu i nocturn en un 15%.

d) Aquesta tarifa  s’aplicarà  a empreses  i  entitats amb ànim de lucre.  Si  es  tracta
d’empreses o entitats amb ànim de lucre residents a Lloseta tindran un descompte
del 20%.

e) L’import d’aquestes tarifes s’ha de fer efectiu a l’Ajuntament abans de fer ús de les
instal·lacions del Teatre.

f) Els partits polítics amb presència a la localitat tindran la consideració d’entitats
ciutadanes, sempre que sigui el comitè local el que fa la sol·licitud.

g) En períodes electorals, l’Ajuntament podrà destinar el Teatre com espai electoral.

h) Les persones físiques, a efectes d’aplicació de tarifes, tindran el mateix tracte que
les entitats ciutadanes si la seva activitat no té ànim de lucre; i que les empreses si
aquesta té ànim de lucre.

i) Actes privats no oberts al públic en general, tindran un descompte del 20% de la
tarifa 3 (serveis tècnics no inclosos).

j) Les empreses que lloguin el Teatre per més de 5 actuacions anuals, tindran una
bonificació del 20%.
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k) La Batllia, podrà autoritzar excepcionalment la utilització  del Teatre a empreses,
entitats  i  associacions  que  vulguin  actuar  a  canvi  d’un  percentatge  sobre  la
recaptació de les entrades.

l) L’Ajuntament  de  Lloseta,  podrà  excepcionalment  aplicar  altres  descomptes  o
acords al marge d’aquestes tarifes per a col·laboradors, patrocinadors habituals,
promotors o companyies de Teatre per l’elaboració de la programació.

m) Estan exemptes d’aquestes tarifes: 

- Els centres Educatius: CP “ES PUIG”, Escoleta Infantil “Querubins”, Escoleta
Infantil “Colorins”, Escoleta Infantil “Il·lusions”,Escola de Música Municipal.

- Els actes sense taquilla de les entitats ciutadanes de Lloseta.

- I els actes amb taquilla o sense de les ONG’s i accions de solidaritat.

Article 6.- Meritació i ingrés de la quota tributària.-
6.1.- La taxa es merita quan, la Batllia autoritza, es posa a disposició i s’utilitza pels particulars
les instal·lacions i edificis prèviament sol·licitats.
6.2.- L’ingrés de la taxa s’efectuarà amb la sol·licitud de l’interessat.

Article 7.- Infraccions i sancions.- 
En tot allò relatiu a infraccions tributàries, la seva qualificació, així la sanció de les mateixes, 
s’aplicaran les normes de la LGT. 

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, entrarà en vigor el dia següent hàbil  al de la  seva publicació en el
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears,  i  romandrà  en  vigor  fins  que  es  modifiqui  o  derogui
expressament.  

Lloseta a 31 de maig de 2016.-
Vits i Plau,
El Batlle, El Secretari,
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