Ord. 43

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL LLOGUER DE SALES I TEATRE
MUNICIPALS I ALTRES DE TIPUS ANÀLOGUES.

Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 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 municipi estableix els preus públics pel lloguer de
sales i teatre municipals i altres de tipus anàleg, que s'especifica en les tarifes corresponents i
que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueix prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·liciten la utilització de
dependències municipals que s'indiquen en la tarifes.
Article 3r. Obligats al pagament
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les
instal·lacions i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les
persones o entitats que sol·liciten la utilització de dependències municipals i serveis.
Article 4t. Quantia
La quantia d'aquest preu públic es regularà per la següent TARIFA
Euros
1) Lloguer de aules Plaça Pintor Mir, Teatre Municipal, Sala de Plens,
Comissió de Govern, sales de la zona esportiva municipal i
qualsevol altre sala de propietat municipal. Per hora o fracció: ...............................35,68
2) Pel lloguer de sales per la celebració de matrimonis civils:...................................153,15
3). Per l’ocupació de sales i gestió de celebracions d’acolliment ................................76,58
4). Per la utilització del serveis tècnics per als equips de llum i so del teatre
municipal. Per cada hora o fracció d’utilització: .....................................................27,00
A aquest preu, s’aplicarà l’impost sobre el valor afegit (IVA)
Article 5è. Exempcions
1. Estaran exemptes del preu públic de l'apartat 1, les entitats inscrites en el registre municipal
d’entitats, excepte en el cas que rebin ingressos de tercers.

CIF P-0813500-F · Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat

1/2

Ord. 43

2. Es concedirà una bonificació del 50% a l’apartat 2 de l’article anterior, quan un membre de la
parella estigui empadronat a Montornès.
Article 6è. Administració i cobrança
Les quotes exigibles per aquest preu públic, es liquidaran per cada acte i el pagament de la
mateixa s'efectuarà en el moment de la notificació de l'autorització per poder fer l'ús de les
instal·lacions i serveis.
Disposició Final
Aquesta ordenança que regirà a partir de l’1 de gener de 1999, ha estat aprovada
provisionalment per Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de
novembre de 1998 i ha quedat definitivament aprovada en data 30 de desembre de 1998, i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 43 ha estat modificada,
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en el dia
02/10/2014 i definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el
dia 04/12/20214 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 23 de desembre de 2014.
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