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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS
ESPAIS MUNICIPALS I ELS RECURSOS MATERIALS DE L’AJUNTAMENT DE
VILANANT
Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu
públic per la utilització privativa de les instal·lacions dels Locals Municipals i els
recursos materials (taules i cadires) que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Objecte del preu públic
Constitueix l’objecte del preu públic la utilització dels espais de titularitat municipal
següents amb les determinacions :
- La sala gran del local social (Només per entitats municipals)
- L’annex del local social
També són objecte del preu públic, els recursos materials municipals:
- Cadires
- Taules

Article 3r. Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament les persones o entitats que utilitzin les instal·lacions dels
Locals Municipals, amb les determinacions i exempcions que es determinen en
aquesta ordenança.
Article 4t. Quantia
L’import del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:


Particulars empadronats a Vilanant:
LOCAL
ANNEX DEL LOCAL SOCIAL
CADIRES I TAULES

QUOTA
10
0

FIANÇA
50
50

La fiança es retornarà una vegada comprovat que no s’han produït desperfectes, i que
s’ha deixat el local en perfectes condicions, inclosa la neteja.
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Entitats i associacions de Vilanant per activitats particulars dels seus associats:
LOCAL
ANNEX DEL LOCAL SOCIAL
CADIRES I TAULES

QUOTA
10
0

FIANÇA
50
50

La fiança es retornarà una vegada comprovat que no s’han produït desperfectes, i que
s’ha deixat el local en perfectes condicions, inclosa la neteja.
- Entitats i associacions de Vilanant per activitats organitzades en col·laboració
amb l’ajuntament o obertes a tot el municipi:
LOCAL
ANNEX DEL LOCAL SOCIAL
CADIRES I TAULES
SALA GRAN DEL LOCAL SOCIAL

QUOTA
0
0
0

FIANÇA
0
0
0

Article 5è.- Exempcions
Quedaran exempts de l’aplicació de la liquidació del preu públic els centres escolars i
les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre d’acord amb conveni.
Article 6è.- Obligació de pagament i reserva
L’obligació del pagament del preu públic i de la fiança, neix i s’han de fer efectius, en el
moment de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament. Cal efectuar la reserva del local,
amb una antelació mínima de 48 hores, sempre dins l’horari d’atenció al públic de
l’ajuntament, als efectes de programació d’altres activitats.
Article 7è.- Gestió i fiscalització:
La gestió i fiscalització dels ingressos derivats dels preus públics per la utilització de
les instal·lacions dels locals municipals serà a càrrec dels serveis d’Intervenció de
l’Ajuntament. En cas de no efectuar-se el pagament, serà exigit pel procediment de
constrenyiment.
Article 8è. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i seguirà vigent
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.

