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ORDENANÇA FISCAL NÚM.49 

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE BAR AL CASAL DE LA GENT GRAN PER L’AJUNTAMENT DE 

MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 

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 el preu 

públic pel servei de bar prestat als Casals de la Gent Gran. 

 

Article 2n. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es 

beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què 

es refereix l'article anterior. 

 

Article 3r. Quantia 

 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en 

les tarifes que s’indiquen a continuació: 
 

MONTORNÈS CENTRE I NORD 

 
CONCEPTE 

PVP 

2022 

  
CONCEPTE 

PVP 

2022 

Xarrup  Most petit 0,95 € 

Whisky: JB, Ballantine’s... 1,35 € Vi “Manzanilla” 1,30 € 

Orujo d’herbes, cafè, etc 1,35 € Infusions  

Xarrup sense alcohol 1,25 € Camamilla, te, poliol, menta, etc. 0,95 € 

Xarrup de Cardhu 2,60 € Cafeteria  

Copes  Cafè sol 1,00 € 

Conyac: Veterano, Soberano, Terry, 
105 

1,50 € Cafè sol amb gel 1,05 € 

Magno, Torres 5 1,55 € Tallat 1,05 € 

Anis del mono, Marie Brizard 1,50 € Tallat amb gel 1,10 € 
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Whisky: JB, DYC 1,60 € Tallat descafeïnat de màquina 1,05 € 

Whisky: Ballantine’s 1,60 € Tallat descafeïnat sobre 1,10 € 

Combinats de:  Cafè amb llet 1,25 € 

Whisky 3,50 € Cafè amb llet amb gel 1,30 € 

Ginebra 3,50 € Cafè amb llet descafeïnat amb 
màquina 

1,25 € 

Martini blanc o negre 1,65 € Cafè amb llet descafeïnat amb 
sobre 

1,30 € 

Cerveses  Got llet gran 0,90 € 

Mitjana 1,45 € Got llet petit 0,75 € 

Quinto 1,20 € Got de xocolata 1,55 € 

Mitjana amb llimonada o casera 1,55 € Cigaló de conyac 1,55 € 

Quinto amb llimonada o casera 1,35 € Cigaló de crema de whisky, 
whisky 

1,55 € 

Mitjana sense alcohol 1,60 € Trifàsic de conyac 1,55 € 

Quinto sense alcohol 1,40 € Trifàsic de whisky 1,55 € 

Mitjana sense alcohol amb 
llimonada o casera 

1,75 € Barreja 1,30 € 

Quinto sense alcohol amb 
llimonada o casera 

1,55 € Refrescs  

Mitjana combinat cervesa i llimona 1,60 € Cola, llimonada, taronjada, etc. 1,50 € 

Quinto combinat cervesa i llimona 1,40 € Cola, llimonada, taronjada, etc; 
light, zero 

1,50 € 

Canya amb o sense llimona 1,10 € Batut de llet i cacau 1,60 € 

Copa gran o tub de barril amb o 
sense llimona 

1,40 € Sucs 1,50 € 

Vins  Tes freds 1,50 € 

Vi de la casa negre, rosat o blanc 
gran 

0,95 € Tòniques 1,55 € 

Vi de la casa negre, rosat o blanc 
petit 

0,85 € Biter 1,50 € 

Altres vins gran 1,30 € Orxata 1,50 € 

Altres vins petit 1,00 € Aigües  

Fi embotellat 1,30 € Ampolla gran 1,25 € 

Vi dolç gran 1,15 € Ampolla mitjana 0,90 € 

Vi dolç petit 0,95 € Ampolla petita 0,75 € 

Most gran 1,10 € Ampolla aigua amb gas petita 1,05 € 

2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el Valor 
Afegit. 
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Article 4t. Obligació al pagament 

 

1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des 

del  moment en que es fa ús del servei de bar als Casals. 

 

2. El pagament d'aquest preu públic s’efectuarà en el moment de fer-ne l’ús al que 

es refereix l’apartat 1 anterior. 

 

Article 5è. Remissió normativa 

 

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin , 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres 

Disposicions concordants. 

 

Article 6è. Bonificació 

 

No es concedirà cap bonificació a aquest preu públic.  

 

 

Disposició Final 

La present Ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província restarà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 49 ha estat 

modificada, provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària 

celebrada el dia 07/07/2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 

31/08/2022. 

 


