ORDENANÇA FISCAL NÚM. 50
PREU PÚBLIC PER A USOS PRIVATS DELS ESPAIS PÚBLICS EN ELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
(TRHL), aquest municipi estableix el preu públic per l’ús privat dels espais depenents
dels equipaments municipals (empreses, entitats i particulars).
Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis a què es refereix l’article anterior.
Article 3r.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents :
Equipament municipal

preu hora

preu dia

LLAR DE JUBILATS

10,00 €

100,00 €

CAN SON

10,00 €

40,00 €

CAN CORNET

10,00 €

100,00 €

CEIP DR. CARULLA

15,00 €

120,00 €

5,00 €

50,00 €

CAN DELFIN

10,00 €

100,00 €

LA GABELLA

10,00 €

100,00 €

HOTEL ENTITATS

Article 4t.- Obligació al pagament
1.- L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment que s’iniciï el servei d’utilització, per a l’ús privat, dels espais.
2.- El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment d’utilitzar les
dependències a què es refereix aquesta ordenança.
3.- Estaran exemptes de pagament d’aquests preus regulats, les entitats sense ànim de
lucre, partits polítics en època d’eleccions i actes públics del propi ajuntament o entitats
supramunicipals.
Article 5è.- Sol.licitud
Cal sol.licitar l’espai per escrit amb un mínim d’antelació de 3 dies laborables. La seva
sol.licitud serà acceptada segons la disponibilitat de l’espai. Es donará prioritat a l’ús
per part dels serveis municipals.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor després de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
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