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“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 

 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIO PRIVATIVA DE LES LLOTGES 

DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per a la utilització privativa de les llotges del pavelló poliesportiu que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa de les llotges del pavelló 
poliesportiu de l’ajuntament d’Anglesola, especificat en la tarifa continguda a l’article 5 de la 
present Ordenança. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o 
afectades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix el fet imposable. 

 
Article 4t.- Definicions i conceptes 

 
1. S’entén per llotges els grups de seients de les graderies laterals i centrals de l’edifici 
poliesportiu, degudament enumerades i senyalitzades. 

 
2. Les llotges estaran numerades correlativament a partir del número 1 que correspondrà a 
la llotja del cap de l’escenari de la fila de baix entrant per la dreta. La numeració seguirà per 
la fila de baix, d’esquerra a dreta, amb un total de 27 llotges, seguint pel costat esquerra fins 
arribar al número 54 del costat de l’escenari.  
 
La numeració seguirà a la fila superior del costat dret de l’escenari pel número 55, fins 
arribar al número 129 del costat esquerra de l’escenari, passant per la zona central. 
 
3. Les llotges seran d’us privatiu dels seus titulars en tots els actes festius que  se celebrin al 
pavelló poliesportiu, excepte els esdeveniments esportius. 
 
4. Les llotges números 13 i 12 queden reservades per l’ajuntament d’Anglesola. 
 
Article 5è.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa s’estableix en 100,00 euros per llotja pel termini de 4 anys, començant 
a computar-se per la festa major de maig. 
 



L’abonament de la taxa serà al comptat en el moment de fer-se la sol·licitud de la utilització 
de la llotja, si bé es podrà carregar el rebut al número de compte que indiqui el peticionari, 
no essent ferma la sol·licitud fins l’acceptació per l’entitat bancària. 
 
Article 6è.- Sol·licituds i adjudicacions 
 
Durant el mes d’abril de cada quatre anys, l’ajuntament anunciarà per mitjà de publicacions 
a l’e-tauler i al taulell d’anuncis de l’ajuntament, així com a la web municipal i a l’e-bando o 
altres mitjans, si es considera oportú, l’obertura d’un termini de 15 dies perquè els 
interessats que vulguin disposar de llotja puguin demanar-ho. 
 
Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds es realitzarà, en un acte públic, 
el sorteig de les llotges partint de la relació d’interessats que han sol·licitat la llotja. Aquesta 
relació serà correlativa, d’acord amb l’ordre de sol·licitud. El número de llotja que surti del 
sorteig s’assignarà al número 1 de la llista d’inscrits i es seguirà correlativament. 
 
Durant els 4 anys d’adjudicació de les llotges, cada any es procedirà a la rotació de 10 
números de llotja, respecte del número de llotja que es tenia l’any anterior. 
 
Si durant els 4 anys d’adjudicació alguna persona està interessada en adquirir una llotja, ho 
haurà de sol·licitar a l’ajuntament, assignant-li la llotja correlativa no ocupada, previ la 
liquidació del cost proporcional de la taxa pel temps que resta vigent, més un recàrrec del 
25%. 
 
L’ajuntament garantirà que el dret a l’ús privatiu de la llotja sigui respectat, d’acord amb 
aquesta ordenança. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
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 
facin 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 porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 30 de març de 2017, ha quedat definitivament aprovada i s’ha publicat 
íntegrament al BOP en data 25 de maig de 2017, entrarà en vigor al dia següent al de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 
Anglesola, a la data de la signatura electrònica 
L’Alcaldessa 
  


