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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, Sala de Plens, Comissió de Govern, 
sales de la zona esportiva municipal i qualsevol altra sala de propietat 
municipal no regulada en aquesta ordenança. 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) Lloguer dels equipaments escènics municipals: 

Espais 

 

Preu per hora o 

fracció d’hora 

Espai Cultural 
Montbarri 

Equipament 142,15 € 

Servei tècnic de so i llum 181,50 € 

Servei de consergeria 123,42 € 
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Teatre Margarida 
Xirgu 

Equipament sencer 148,23 € 

Planta Baixa (vestíbul, platea, escenari i camerinos) 80,47 € 

Planta Soterrani (Sala Gran i Sala Petita) 57,75 € 

Serveis 

Servei tècnic de llum i so (als dos equipaments, 
jornada mínima 6 hores) 

181,50 € per 
persona/ 6 hores 

Servei tècnic de llum i so (als dos equipaments, 
més enllà de les 6 hores mínimes) 

30,25 € 

Servei de personal auxiliar (als dos equipaments, 
jornada mínima 6 hores). 

123,42 € per 
persona / 6 hores 

Servei de personal auxiliar (als dos equipaments, 
més enllà de les 6 hores mínimes) 

20,57 € 

Retirada de grades i butaques a l’Espai Cultural 
Montbarri 

76 € per cessió 

Retirada de grades i butaques al Teatre Margarida 
Xirgu 

304 € per cessió 

 
A aquest preu, s’aplicarà l’impost sobre el valor afegit (IVA) 

Article 5è. Bonificacions i Exempcions 

1. No estaran subjectes al pagament d’aquests preus públics: 
 

a) Entitats inscrites en el registre municipal d’entitats, per dur a terme activitats amb 
entrada gratuïta i obertes a tothom. 

b) Entitats inscrites en el registre municipal d’entitats, per dur a terme activitats amb accés 
limitat als seus socis/es o persones convidades (actes gratuïts a porta tancada). 

c) Centres d’ensenyament públics del municipi per dur a terme actes amb entrada gratuïta 
i oberts a la comunitat educativa. 

d) Entitats inscrites en el registre municipal d’entitats sense ànim de lucre i fundacions 
privades amb seu social al municipi, ambdues per dur a terme activitats benèfiques amb o sense 
cobrament d’entrada. 

e) Grups polítics locals amb representació política a la corporació per dur a terme actes 
gratuïts. 

 
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. 
 
3. S’aplicarà una bonificació del 25% a: 

 
a) Companyies amateurs d’arts escèniques per la representació d’una o més sessions en 

un espai escènic amb o sense cobrament d’entrada. 
b) Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 

pedagògica de les arts escèniques per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom. 
c) Centres d’ensenyament privats, amb seu social al municipi, per dur a terme actes amb 

entrada gratuïta i oberts a tothom. 
d) Grups polítics locals amb representació política a la corporació per dur a terme actes de 

pagament. 
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No s’inclou dins les bonificacions els serveis tècnics, de personal auxiliar, de retirada de 
grades i butaques i d’instal•lació de bar, que s’hauran d’abonar en qualsevol cas. 

 
Les cessions dels espais escènics a entitats, companyies o empreses per portar a termes 

els assajos i processos creatius d’espectacles seran objecte de contracte o conveni de 
col·laboració en que es regularan les condicions de la cessió de l’equipament i el retorn al 
municipi.  

 
En cap cas seran bonificades la cessió d’espais per al desenvolupament d’activitats que 

no són pròpies de l’entitat sol•licitant. 
 

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 el dia 
07/10/2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 10/12/2021, que ha de regir en 
aquest municipi a partir del dia 01/01/2022. 
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