Ordenança fiscal número 54 reguladora de la taxa per la utilització de
dependències municipals per part dels particulars
Article 1r.- Concepte
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis en la utilització de dependències
municipals, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Objecte
Constitueix l’objecte de la taxa la prestació de serveis en la utilització de
dependències municipals
Article 3r.- Persones obligades al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·licitin
o resultin beneficiades en la utilització de les dependències municipals.
Article 4rt.- Obligació de pagament.
L’obligació de pagament de la taxa neix quan s’iniciï la prestació del servei o la
utilització de les dependències municipals
Article 5è.- Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l' annex.
Article 6è.- Normes de gestió
Les persones físiques o jurídiques que vulguin fer ús de les dependències municipals,
hauran de formular la corresponent sol·licitud per escrit i mitjançant l’imprès facilitat
per l’Ajuntament.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el model i el procediment
determinat per la Tresoreria Municipal, i s’efectuarà en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la data de sol·licitud i, com a mínim abans de la
utilització de les dependències municipals.
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Article 7è.- Exempcions i bonificacions
No se n’aprova cap.
Article 5è.- Disposició final
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en
el BOPB i serà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats seguiran vigents.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&12/022015027831.pdf&1
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ANNEX TARIFES
Utilització dependències municipals

Tarifes

Utilització del Saló de Pedra situat als baixos de l’antic edifici de l'Ajuntament
per a noces i altres celebracions particulars o amb finalitat de lucre
142,00€
Utilització de la Sala de Plens situada a la planta primera de l’antic edifici de
l'Ajuntament per a noces i altres celebracions particulars o amb finalitat de 142,00€
lucre
Utilització de la Sala d’Actes situada a la planta primera del nou edifici de
69,00€
l’Ajuntament per part de particulars o entitats amb finalitat de lucre
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