Ajuntament de Montferri
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 TAXA PER VISITES I UTILITZACIÓ DE MATERIAL I D’ESPAIS PÚBLICS
Article 1r. Concepte.
D’acord amb allò que preveu l’article 20.4.o) , l’article 117 en relació a l’article 41b de la Llei 39/1988
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, segons el redactat donat per la Llei 25/1998,
de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de les
Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix taxes per visites i
utilització de béns i instal·lacions municipals, les quals s’han de regir per la present ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques o
jurídiques o entitats que:
a) que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini i/o material públic en benefici
particular.
b) que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que prestin o
realitzin les entitats locals.
Queden exemptes del pagament de la taxa per la utilització de la sala d’actes de l’Ajuntament o
altres sales i el Casal que regula la present ordenança, les associacions del municipi de Montferri,
degudament inscrites.
Article 3r. Quantia.
Les tarifes aplicables per cada visita, acte que se celebri durant l'horari habitual de funcionament de
l'equipament afectat seran les següents.
1. La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes que es fixen a
continuació:
a)Per visita al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat:
- per visita individual: 2 euros/entrada.
-per visita individual de pensionistes i discapacitats: 1 euros/entrada.
A tal efecte, l’acreditació d’aquesta condició, es realitzarà mitjançant la targeta o resolució
corresponent.
-per als menors de 7 anys, l’entrada serà gratuïta.
- per visita en grup: 60 euros/entrada.
A aquest efecte es consideraran grups quan es tracti de més de 20 persones i fins a 60. A partir
d’aquest nombre (60 persones), el preu s’estableix per persona.
b) Per utilització del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat:
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- Per celebració de boda: 250 euros
- Per celebració de culte : 150 euros
c) Per utilització de sala d’actes de l’Ajuntament:
- Per celebració de boda 100 euros
- Altres celebracions (formació i xerrades) 50 euros
d) Per utilització de bústies
- Sol·licitud de bústia: 50 euros
- Quota anual d'utilització: 15 euros
e) Per utilització del Casal o d’altres sales:
-Per celebració de diferents actes 50 euros
f) Utilització de material propietat de l’Ajuntament
-Els usuaris hauran de dipositar una fiança de 60 €, com a mínim deu dies abans que tingui lloc l’acte
per al qual sol·liciten el material. La fiança es considera una garantia del bon ús del material i el
retorn en adequades condicions tant de neteja com d’estat general, i es retornarà en un termini
màxim de 15 dies després de la seva utilització sense perjudici de la reclamació dels danys materials
efectuats.
Article 4rt. Bonificacions.
Es poden concedir bonificacions parcials o totals en els casos següents:
-Quan per la tipologia de l'acte s'acordi declarar-lo d'interès municipal.
Article 5è. Normes de gestió.
1. Les persones o entitats interessades en rebre els serveis descrits anteriorment hauran de
sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el pagament de la taxa que correspongui.
2. En el cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar la devolució dels
imports ingressats.
Article 6è. Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.
b) quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient municipal, per tal de confirmar la
reserva de l’espai o material s’haurà de fer efectiu l’import de la taxa corresponent 5 dies abans de
la data sol·licitada, mitjançant autoliquidació.
DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta ordenança, començarà a regir quan s’aprovi definitivament. Mentrestant continuarà vigent
l’ordenança fiscal número 16 de taxa per visites i utilització d’espais públics publicada al BOPT
292/2003 – el text íntegre i al BOPT 300/2007. – les modificacions de l’article 3.
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